
No princípio era a relação entre o corpo e o espaço 
que ele segrega, e o corpo era o espaço, e da relação 
entre eles irradiou a “persona” cenográfica Amor 
Veneris, onde nos encontramos. Um corpo teatral em 
discurso amoroso, em forma de passeio essencial ao 
prazer feminino, sem a forma de corpo mas com as 
suas cores, intensidades e materiais em estado de 
imaginação permanente.

Um corpo cenográfico feminino nascido da segre-
gação poética e estética das qualidades reais e im-
aginárias das obras de arte apresentadas. Construí-
do a partir da deslocação conceptual, de um sistema 
estrutural modular de obras de construção civil, de 
carácter bruto, para um sistema estrutural de na-
tureza escultórica, que transforma sapatas de betão 
em “delicados pés dominó” - reflexo anatómico do 
osso cúbico “astragalo” existente no pé humano, 
na origem do jogo de dados e do dominó - e tubos 
metálicos em elegantes pernas femininas, à espreita 
eroticamente por entre os tecidos de um espaço-ves-
tido de veludo.

As cores do corpo e as mudanças históricas e simbóli-
cas a elas associadas também estão presentes. A 
cor enquanto construção cultural, passou de matéria 
a luz e a sensação ao longo do tempo. Plena de qual-
idades i-materiais, idealizada no seu significado eti-
mológico primordial de pele ou superfície corporal 
que esconde, envolve ou dissimula está presente em 
todas cenas da vida interior deste corpo habitado, 
como acontece com o Amarelo por exemplo, pre-
sente na escada-corredor da Sala da Pele, que é toda 

a História da Cor Amarela e da sua relação com o 
corpo humano, desde o seu aparecimento, como cor 
primeira de pintura do corpo, dos objectos e espaços 
quotidianos. Desde muito cedo ficou reservado a rit-
uais femininos, ao tingimento de tecidos destinados 
às vestes das mulheres romanas, aos efeminados e 
aos noivos, sinal de brilho, juventude, felicidade, be-
leza, fertilidade e prosperidade. O amarelo é a cor da 
natureza, da luz e do fogo, do ouro e da aura, do mel 
e dos cereais, de muitos frutos e animais, das pedras 
preciosas e do louro dos cabelos.

A partir da Idade Média, o amarelo passou a ser uma 
cor ambivalente e contraditória, ao mesmo tempo 
omnipresente nos brasões de armas e bandeiras, 
passou a estar relacionada com o estado de saúde 
e a aparência do corpo humano. Substâncias como 
a urina e a bílis de cor amarela, foram moralizadas 
negativamente e passaram a estar associadas sim-
bolicamente a manifestações de doença e a estados 
de espírito violentos de cólera e raiva. O amarelo 
assume valores de natureza moral, racial e discrimi-
natória. A doença como metáfora do Perigo Amarelo 
aparece associada à infâmia, à inveja, à mentira, à 
heresia, à traição à falsidade, à astúcia, ao engano, 
ao bolor, à podridão, ao pecado, à loucura e final-
mente ao envelhecimento. As marcas discriminatóri-
as da presença amarela são visíveis no espaço, nas 
portas e janelas pintadas das casas de quem come-
teu crimes e no corpo nas peças de vestuário com a 
função de discriminar e identificar quem as usava. 
As prostitutas eram discriminadas através de um 
cartão de identidade amarelo.

Sobre a Cenografia da Exposição 
“Amor Veneris: Viagem ao Prazer 
Sexual Feminino”
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Do toque de Midas à natureza, do amarelo da herál-
dica ao dourado das igrejas e palácios, dos estig-
mas morais e religiosos à desvalorização anatómi-
ca associada aos humores e dejectos corporais, 
da doença física aos estados de loucura (artística), 
assistimos na actualidade à reabilitação social, cul-
tural e artística do Amarelo, prestes a ser realizada 
metaforicamente por ele.

O amarelo é a primeira das cores do corpo!

A Sala da Pele é um corpo feminino vestido de am-
arelo extraído simbolicamente do barro rico em ocre, 
uma cor-objecto capaz de colocar o corpo em movi-
mento e elevá-lo física e imaginariamente no espaço 
e na memória (de Julião Sarmento).

A cor amarela é (a) pele, que esconde todas as suas 
camadas de corpo é o meio de transporte, o táxi que 
nos e/leva ao “piso de cima”, ao êxtase da experiên-
cia coreográfica construída e nos coloca em comuni-
cação com o prazer feminino pretendido.

A escada da Sala da Pele é toda a História da Cor Am-
arela, transformada num (corpo feminino) habitado.

Todas as outras cores do espectro newtoniano es-
tão presentes enquanto caminho, são caminhos, não 
só do ponto vista das alterações de valor simbólico, 
social e cultural que sofreram ao longo da história, 
mas enquanto espaços de transição, atmosferas, 
máscaras, metáforas, objectos e gestos passíveis de 
serem experienciados e desejados, imaginária e sim-
bolicamente como paisagens anatómicas do Desejo, 
à medida que as habitamos.

Ao longo de todo o espaço constroem uma espécie 
de cartografia do Desejo, carregada de p/referências 
artísticas e arquitectónicas d‘Os Espacialistas.

O pérola e o marfim,
o rosa encarnado e o vermelho, o Siena e o amarelo.
o branco e o preto
o azul e o verde,
o laranja e o violeta
estão presentes!

A metáfora d’O Ovo de Peixe e o Salmão de Alvar 
Aaalto desaguam na Sala da Pele!

Um corpo repleto de jogos sensoriais pronto para en-
trar em diálogo constelar com as imagens daqueles 
que o habitarem. Habitar é desfruir (o outro). É de/
morar-se junto, a fazer obras (de arte). É criar e par-
tilhar ficções.

Conversar é morar junto. É viver na mesma casa e 
mobilar com palavras, gestos e afectos os espaços 
à volta do corpo.

É uma relação amorosa com o espaço, entre seres 
enamorados que se encontram para exercitar limites 
reais e imaginários, e deixar aparecer novos géneros 
ficcionais na mesma morada.

Habitar é deixar cultivar ideias, partilhar, continuar ...
Conversar é a primeira forma de habitar.
É esta a descoberta proposta por este corpo ce-
nográfico.

O corpo está presente. O corpo (feminino) é o pre-
sente (desta exposição)!

Os Espacialistas 
Junho 2022
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