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Introdução 

 

Este trabalho visa o estudo de uma obra de arte contemporânea portuguesa, patente 

num museu ou galeria, deste princípio, foi escolhida uma obra de Luís Mário Azevedo 

Noronha da Costa, patente no Museu do Chiado – Museu Nacional de Arte Contemporânea, 

com o nome, Deus morreu: morte ao rei, de 1975.  

O experimentalismo na arte moderna seguiu inúmeras formas diferentes de 

procedimentos que determinaram o destino das imagens no seculo XX. Nos anos 60 até aos 

anos 80, o grande experimentador foi Noronha da Costa, onde o seu trabalho pictural irradiou 

desde a pintura, a escultura e a cinematografia, ajudando na produção de objectos 

tridimensionais. No seu trabalho existem dois factores que o fazem distinguir dos restantes, as 

suas experimentações são elaboradas com extremo rigor e cuidado, obedecendo a intenções 

bem definidas, e também o facto de conservar a sua integridade, mesmo ao decompor, 

analisar e fragmentar a imagem. Embora faça algumas deformações, nunca retira a sua forma 

referencial, onde o rosto de uma mulher continua um rosto, uma nuvem continua uma nuvem, 

sendo todas estas imagens reconhecíveis. Uma das técnicas mais comuns em Noronha da 

Costa é a difusão da luz e da cor, formando uma espécie de ecrã, mesmo assim todas as 

imagens continuam discerníveis.  

Noronha da Costa respeita a recognoscibilidade da imagem, no entanto ataca 

directamente a sua estrutura, torcendo-a, desmontando-a, fazendo destes processos a grande 

parte da experimentação moderna nas suas obras.  

O pintor encontra o objectualismo nos seus trabalhos de colagens, que começaram em 

1966, passando depois para a pintura, e por vezes misturando as duas, como é o caso deste 

trabalho, onde existe um pequeno apontamento de colagem na tela.  
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Luís Mário Azevedo Noronha da Costa 

 

Luís Mário Azevedo Noronha da Costa nasceu a 1942, em Lisboa. Tirou o curso de 

arquitectura, na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, e foi a meio deste curso que 

iniciou a sua vida artística. Num catálogo da exposição, Novas Iconologias, na galeria 

Buchholz, em 1967, disse: 

 

Para mim, que sou considerado oficialmente desde há oito anos um dos piores 

alunos da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, cujo curso de 

Arquitectura frequento, é-me extremamente grato este convite para escrever 

umas linhas sobre o meu trabalho.  

 

No início dos seus trabalhos começou a explorar objectos e 

colagens, e foi através destas técnicas, que realizou um exposição na 

Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), onde teve o devido 

reconhecimento.  

Na sua primeira fase de experimentação, ou seja, na fase das 

colagens, uma das suas técnicas mais utilizadas consiste, pegar em 

imagens retiradas de revistas, e através do óleo, fazia com que estas 

se tornassem transparentes, desta forma o espectador testemunhava 

dois conjuntos figurativos, que de certa maneira interferiam entre si.  

Noronha da Costa sempre se interessou pelas questões da 

percepção, e a partir da década de 60, começou a transferir este 

interesse para o seu trabalho, através da criação de objectos ópticos, 

as suas construções de espelhos provocam no espectador percepções diferentes, que o fazem 

confundir as formas do espaço real com as formas do espaço virtual. Acaba por regressar à 

pintura, e transporta toda aquela ideia de percepção para esta.  

Na década de 70, chegou a realizar alguns trabalhos na área do cinema experimental. 

Apresentou a primeira exposição individual em Lisboa, 1967, na Galeria Quadrante. Recebeu 

o prémio Soquil em 1969, apresentou os seus trabalhos numa exposição com o nome, 

Alternativa Zero (1977), e representou Portugal na 34º edição da Bienal de Veneza (1970).  

Noronha da Costa sempre se dedicou na procura de uma nova perpectiva sensual das 

imagens, criando a tridimensionalidade, que provocava ao espectador uma nova percepção, 

criada através de molduras simuladas de motivos românticos.  

As obras de Noronha da Costa encontram-se presentes em colecções com a do Museu 

de Serralves, Washington Gallery, Palácio de Buckingham, entre outros.  

Recebeu o prémio Europeu de pintura, que foi atribuído pelo Parlamento Europeu em 

1999.  

 

   [N]ão sou um pintor de coisas e de factos, mas das imagens das coisas. [...] 

O exterior que me é dado não me interessa. Luís Noronha da Costa, 1970. 

(pág. 1; bibliografia 8) 

 

Na obra de Noronha da Costa, o espectador é frequentemente confrontado com uma 

certa sensibilidade romântica, que se exprime essencialmente a nível técnico, nas suas 

famosas cenas desfocadas, os efeitos de distanciamento espacial e suspensão temporal. Nos 

seus vários escritos e notas, o próprio artista, refere-se várias vezes a estas noções sobre a 

sensibilidade romântica. Esta sensibilidade, não se pode separar da sua pesquisa sistemática, 
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em torno da imagem e o estatuto desta, como projecto de construir uma ligação às coisas, e 

dar um sentido ao mundo constituído.  

Na década de 60, as suas obras centram-se no tema das teorias sobre a crise da pintura, 

deste modo a pintura iria representar o mundo tal e qual como ele é, este tema teve origens no 

romantismo.  

O pintor sempre se interessou em questionar o espaço tradicional renascentista. O seu 

plano era estudar a superfície como o único lugar possível para a criação de imagens. Entre 

1965 e 1967, as suas obras não apresentam qualquer ilusão ao espaço tridimensional, onde se 

verifica o desfazer de uma organização hierárquica entre a figura e o fundo.  

Um dos factos mais interessantes nas obras de Noronha da Costa é o facto de haver 

uma relação directa entre o “espaço de percepção” e o “espaço da imagem”. O primeiro, 

significa para o artista, a apreensão da realidade, através de volumes, percepções, escalas, 

profundidades. A segunda, resulta de um tipo de percepçao que pode ser “natural”, mesmo 

quando os objectos surgem diferentes das suas formas originais, e quase sempre 

monocromáticos.  

Noronha da Costa recusa de certa forma a relação clássica entre a figura e o fundo, e 

refere-se à imagem como uma melancolia, mas não uma melancolia que impõe como efeito à 

sua pintura, mas sim as pinturas que revelam a melancolia, ao negarem o exterior e a ausência 

de representações.  

A experimentação de Noronha da Costa, tem uma grande componente de pulsão 

filosófica, que é uma grande de marca enquanto artista.  

Em todos os períodos que o artista passou, desde os anos 60, com as suas colagens, até 

aos quadros dos “Mares Portugueses”, …o ícone mantém a sua consciência interna como se 

referisse ainda a uma imagem-padrão exterior. (.28 – Noronha revisitado). 

A imagem pictural que Noronha da Costa vai apresentando ao longo dos seus 

trabalhos, têm características especificas, as suas obras não reproduzem os objectos, mas 

absorve-os, e acaba assim por revela-los, os objectos acabam por ganhar espaços, tempos, cor, 

luz, sombra, movimentos, velocidades, que a simples percepção não descobre. A imagem 

pictural vale por si só. Ao dizer que Noronha da Costa respeita a integridade da imagem de 

um objecto, não significa, que este aceite o primado da representação mimética, nem a 

autorreferenciação da pintura, significa apenas uma economia na sua prática experimental.  

Nas experimentações do pintor, são dois os regimes que se cruzam: Os jogos 

perceptivos, que vão desde a altura das “colagens”. E o segundo, procura uma abertura e 

acesso a uma outra instância, estético-ontológica, através da imagem.   

Noronha da Costa utiliza a expressão, nova fenomenologia da percepção, referindo-se 

às suas obras, e à holografia, que faz parte deste grande e vasto conjunto.  

Nas suas colagens: 

 

…as formas e figuras tornam-se fugidias, incaptáveis pelo olhar, movidas por 

uma velocidade infinita de desaparecimento. Infinita, todas as formas 

continuam ali, imóveis. (…) a figura em negativo aparece às vezes por detrás 

de uma figura central, outras vezes à frente e o mesmo para a figura da 

direita. (pág. 30; bibliografia 1) 

 

Em 1969, Noronha da Costa fez uma exposição com o nome, dado pelo próprio artista, 

Magritte após Polanski, na Galeria Quadrante. Havendo aqui uma aproximação ao pintor 

Magriite, no entanto há diferenças imediatamente distinguíveis entre os dois, quando Magritte 

faz os seus objectos impossíveis, ele não respeita a verossimilhança da percepção, provêm do 

seu imaginário surrealista ou remetem para um significado verbal. No entanto Noronha da 

Costa, atende ao fenómeno perceptivo, jogando com as leis, deslocando relações, pondo a nu 
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virtualidades escondidas na percepçao. Os dois pintores utilizam as mesmas técnicas, no 

entanto o pintor portugues tem preocupações mais ambiciosas e limitadas. A descoberta do 

ecrã, em Noronha da Costa, não tem correspondecia com a pintura de Magritte.  

O ecrã em Noronha da Costa, vem como uma consequência das explorações  que o 

pintor fez, das virtualidades da imagem. Vem ocupar o lugar dos jogos perceptivos, e assim o 

lugar das próprias imagens os produziam.  

 

O ecrã, (…), dissimula e abre o olhar a uma outra «percepção» da imagem, 

condensa em si a presença e a ausência, o real e o virtual, a imagem como 

representação e o seu desvanecimento, o repouso e o movimento das imagens, 

as suas formas dadas e as linhas de fuga que elas escapam. O 

desaparecimento súbito, (…), das imagens é o terreno para uma nova luz… 

(pág. 35; bibliografia 1) 

 

A experimentação de Noronha da Costa, deixa de incidir sobre os jogos de percepção, 

produz-se assim uma mudança estrutural, e o pintor foca-se agora no tempo da imagem, 

menos sobre o seu espaço. A nova experimentação do pintor preocupa-se com, a textura do 

ecrã e os seus elementos.  

No entanto Noronha da Costa não conseguiu fazer do ecrã uma linguagem. As várias 

possibilidades do ecrã, levou ao monocromismo e de mais tarde deveria levar a um 

formalismo abstracto, sendo este o caminho de muitos pintores do seculo XX, no entanto o 

pintor recusa o abstracionismo. O pintor exige uma não-imagem, e que esta desse um estatuto 

ontológico à arte.  

 

…o fazer e o engenho do artista são tão extraordinários que, durante anos, ele 

consegue, em múltiplos campos de experimentação, conjungar as duas 

tendências e, por assim dizer, experimentar em nome da filosofia e sobretudo 

do pensamento heideggeriano, resultando daí ínumeras obras belíssimas. (pág. 

43; bibliografia 1). 

 

Noronha da Costa, num texto inédito, de 8 de Novembro de 1979, divide a sua pintura em três 

“palavras”: 

 

A técnica que utilizo (o spray) procura dentro deste pensamento que pintura e 

desenho sejam o mesmo. A imagem apaerece como projecção (aqui, projecção 

pelo spray). Daí a sua relação com o cinema. Se aqui o Olhar ainda pretende 

ser Mundo, talvez se explique assim a relação entre a minha pintura e o 

Romantismo.  

 

Eu fiz anti-pintura e objectos entre 1965 e 1968. Parti da anti-pintura para 

uma pintura de «projecção», onde a imagem se separa do nosso próprio 

espaço. Nas artes ditas plásticas ou se pensa o fim da imagem, e, portanto, a 

imagem, ou se enche o mundo de lixo, permitindo a criação de vazios que o 

Poder hoje preencherá com todas as suas actuais formas de repressão e 

controlo. 

 

A minha pergunta em relação à imagem não será ainda um problema da 

imagem? 
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Deus Morreu: morte ao rei de Luís Noronha da Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – Informações sobre a obra.  

 

1. De que artista é a obra? Luís Mário Azevedo Noronha da Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Em que época foi feita? Em que circunstâncias? A obra foi realizada em 1975, ou 

seja, pós 25 de Abril. 

 

3. Qual o seu destino? Pintura. 
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4. Qual a técnica? Acrílico sobre tela, coma técnica de spray, e um pequeno 

apontamento de tecido colado na obra.  

 

5. Qual a natureza do material de 

suporte? Tela.  
 

6. Quais as dimensões da peça? A peça 

tem de altura 120,5 cm; de largura tem 

100 cm; e de espessura tem 3,1. 

 

7. Em que lugar se encontra? Já 

pertenceu à colecção da Secretaria de 

Estado da Cultura. De momento 

pertence ao Museu do Chiado – Museu 

Nacional de Arte Contemporânea, 

onde se encontra de momento, exposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – Abordagem da Obra. 

 

1. Qual o género do trabalho? O género do trabalho é uma mistura de um retrato com 

paisagem.  

 

2. Qual o assunto? O que está representado? Nesta obra de Noronha da Costa estão 

representadas figuras femininas a passear num parque, com chapéus e vestidos 

compridos, o que remonta talvez para uma época oitocentista. O facto do nome da 

obra falar de um rei, faz sempre lembrar uma época mais distante, no entanto talvez 

com um aspecto um pouco místico, devido à técnica de pintura utilizada por Noronha 

da Costa.   

 

2.1.1 Identificar as personagens, o lugar, a cena; referir a disposição dos 

mesmos, agrupamentos; postura das personagens, as posições dos 

objectos e as suas caracterizações; Caracterização das cores. Ao 

observarmos esta obra conseguimos identificar que são figuras 

femininas, que se encontram representadas na pintura. Podemos observar 

no canto inferior direito, uma figura feminina a passear com uma criança, 

esta figura encontra-se com uns trajes parecidos da altura oitocentista, 

como já foi referido, e encontra-se assim em primeiro plano. Ao fundo é 

possível observar, o que parece ser outra figura feminina com outra 

criança, ou talvez duas, a brincarem com um cão. No centro da 



Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa – THAC II 

9 
Mariana Neves – nº5824 

composição observa-se um candeeiro de pé alto, ou seja, só o poste, que 

faz a divisão entre o primeiro plano e o plano ao fundo. Ainda no topo da 

composição é possível observar uma forma quadrangular feita de tecido 

amarrotado e colado na obra. A postura das personagens é muito clássica, 

ou seja, parece uma espécie de retrato antigo mas pintadas com uma 

técnica moderna. Muitas vezes o pintor faz as suas obras a partir de 

fotografias, por vezes fotografias antigas. A cor desta obra é muito 

sóbria, funciona quase que a preto e branco, o fundo começa a ficar com 

uma cor muito densa. No entanto a única parte da obra que possui um 

pouco de cor, será a forma quadrangular que se encontra colada na parte 

superior, em tons de roxo. O pintor utiliza uma espécie de transparências 

sobrepostas, a difusão da luz e da cor criam uma infinidade de nuances, e 

transforma a atmosfera do quadro num não-espaço. 

 

3. Qual o carácter plástico dominante? O carácter plástico dominante, talvez seja o 

realista, visto que o pintor parte de fotografias para fazer as suas pinturas. Daí a 

pintura ter todo este caracter romântico e mistico, como se fosse algo mais antigo. E 

se a pintura parte de uma fotografia, é porque representa algo que já aconteceu. 

 

III – Análise da forma. 

 

1. Como é o espaço plástico? Tende para a bidimensionalidade ou profundidade? 
O espaço plástico dominante tende para a profundidade. Noronha da Costa ao 

representar a primeira mulher com a criança em primeiro plano, e a outra ao fundo, 

faz criar a sensação de profundidade, utilizando a perspectiva.  

 

A perspectiva não constrói apenas o espaço: ao empreender a sua conquista, 

acaba por desembocar numa plástica de ilusão. O espaço pictural não é 

apenas a simples superfície da tela onde se recria uma figuração. É antes o 

conflito entre a superfície em extensão e o spatium inextenso modulado… 

(.p13, a pintura de Noronha) 

 

A perspectiva nesta obra segue até à mulher que se encontra ao fundo a brincar 

com a criança e o cão, e termina a seguir a esta. No entanto o facto de o candeeiro 

estar no centro da composição, de uma certa forma a dividir a obra, faz com que 

talvez haja uma bidimensionalidade na obra, A linha, como meio de expressão 

gráfica, delimita as superfícies, torna-as mais bidimensionais. (p.14.pintura 

Noronha). Mas sem dúvida que esta obra em especifico transmite profundidade. 

 

Numa paisagem difusa que, por um lado, (…), está no primeiro plano e, por 

outro, (…), parece situar-se mais longe mesmo que o terceiro plano (…), a 

oscilação do olhar não para, não chega a determinar-se. (p.38 – Noronha 

revisitado) 

 

A obra contém todo um caracter romântico versus místico, onde o objecto é dado 

como uma imagem, onde o espaço contínuo, este espaço é ilocalizável em relação ao 

espaço da percepção, surge o “não-espaço”, já falado por Noronha da Costa. Este 

“não-espaço”, existe no objecto em si. 
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Quanto mais rápido for o processo desde o objecto percebido (por exploração) 

até ao objecto dado (em imagem), tanto maior será a identificação imediata do 

assunto do objecto-imagem com o mundo (social). (.p86 – Noronha revisitado) 

 

2. O que se passa com a composição? A composição é determinada através deste 

candeeiro de pé alto que se encontra no meio da obra, onde faz a divisão entre o 

primeiro plano e o plano mais longínquo, onde se encontra outra figura feminina. No 

entanto toda a parte mais escura que se encontra ao fundo da composição, dá a ideia 

de uma espécie de parque, com caminhos e arvores. A colagem que o pintor coloca 

no topo da composição uma colagem de um quadrado de tecido amarrotado, com cor 

arroxeada. Esta colagem trás algumas dúvidas, não se percebe bem o sentido dela na 

obra. Talvez seja uma espécie de bandeira, adjacente ao candeeiro, visto que ao lado 

do poste se encontra uma linha mais suave, como uma espécie de cordel, que tanto 

pode estar adjacente ao poste, e assim poderá ser uma bandeira, como pode estar a 

vir da mão da criança, e servir como um papagaio, com que a mesma se diverte 

enquanto passeia.  

Uma das características desta obra, que é sem dúvida uma das características 

das restantes obras de Noronha da Costa, é o facto de nem tudo na tela se encontrar 

ao mesmo nível de visibilidade. A figura que se encontra no canto inferior direito 

encontra-se mais vista de cima, e a figura do fundo mais vista de frente. É possível 

ver-se a aparência das coisas, mas é mais notável a aparência produzida pelo olhar.  

As silhuetas femininas surgem como uma instância alusiva do que resta deste 

processo de ocultação e de dissolução do objecto. (p.36-pintur norionha). Esta 

silhueta, funciona como um volume da memória, uma propriedade ontológica, 

funciona como um refente físico ao referente fotográfico, mas pensada para a 

pintura. 

 

3. O que se passa com a construção? A construção desta obra, em termos de 

qualidades, no que diz respeito à maneira como se inserem na composição, está 

disposta de forma inteligente e bastante percetível. O facto de haver a figura 

feminina em primeiro plano, faz com que o olhar converta logo para esta 

personagem, no entanto, esta figura é como que se repetisse, quando o poste do 

candeeiro corta a composição ao meio e faz com que se mostre o outro plano mais 

longínquo com a outra figura feminina.  

 

4. O que se passa com as cores? Neste caso, a escolha do artista repartiu-se sobre o 

acrílico, que se enquadra mais no estilo do pintor, que muitas das suas obras fazem 

lembrar uma espécie de trabalho gráfico feito em computador, e com tintas como o 

óleo, era mais complicado de fazer, devido a natureza da tinta. Esta natureza gráfica 

que predomina na sua obra, vem do facto de ele trabalhar através de fotografias. A 

pintura é toda feita em tons frios e pesados, como os brancos e os pretos, onde o 

único pormenor com cor mais viva, será a colagem do tecido. As áreas mais escuras 

encontram-se ao fundo da obra, o que faz com que esta mostre a sua profundidade, 

mais ainda no canto superior direito. Todo o plano horizontal onde se enquadram as 

figuras é feito numa cor mais clara, tornando a obra mais luminosa. As silhuetas das 

personagens estão demarcadas de modo a se identificar bem o que é. Através das 

silhuetas, a fenomenologia, caracteriza a percepção comum, onde a imagem pictural 

oferece uma visão total, mas é uma visão que no entanto, esconde mais o essencial da 

imagem, e sobra então uma sombra fugidia.  
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A identificação das formas obtidas pela difusão anula o plano da tela e 

reenvia-nos através da imaterialidade da cor (…) imagens executadas em 

spray, por onde Noronha, por intermédio da geometria da cor, repete, como 

diz José-Augusto França «no esquecimento essencial a lembrança das coisas». 

Esquecimento relembrado a partir dos artifícios de uma pintura que não se 

propõe eliminar de todo, da tela, os traços mnésicos do figural, mas que, 

mediante os resíduos deixados, nos força a pensar «especularmente» as 

mutações sensíveis de uma figura. (p.35-pintura Noronha) 

 

5. O que se passa com os valores? Os valores desta obra são de grande intensidade, 

mostrando um pouco de misticismo e romantismo, como já foi referido. A pintura 

parece que tem um segredo por revelar, tornando-se assim muito mística, havendo 

um grau de intensidade mais acentuado. A paisagem «romântica» tem que surgir 

como resíduo que avança para nós sobre um colocado em absoluta segurança. 

(p.284 – Noronha revisitado). Um valor atmosférico, o contorno das personagens é 

quase que esvanecido, e dá uma ideia de algo que já aconteceu no passado, também 

um pouco devido às vestes das personagens, mas o facto das cores usadas e 

essencialmente da técnica. A obra contém, um movimento atmosférico suspenso.  

 

…a qualidade do mistério dos seus quadros altera-se radicalmente: antes ao 

entrar na lógica vertiginosa das relações entre os espaços de imagem, o olhar 

encontrava qualquer coisa como um mistério racional (como o paradoxo, que 

nasce de duas opiniões, (…), incompatíveis, mas possui um sentido mais 

profundo. (p.36 – Noronha revisitado) 

 

6. O que acontece com a iluminação? A iluminação parece ser vinda do canto 

superior direito, ao observarmos o quadrado de tecido é possível verificar-se que no 

canto superior contêm uma luz mais clara, como se tivesse um foco de luz a embater. 

Se observarmos a figura que se encontra no segundo plano com o cão, vemos que no 

chão se encontra uma sombra projectada para a esquerda, como se a luz lhe 

embatesse directamente de frente. O ecrã, a técnica utilizada pelo pintor, faz com que 

se tenha uma nova percepção da imagem, a imagem como representação e o seu 

desvanecimento. O desaparecimento súbito das imagens, é o terreno para uma nova 

luz. Um simulacro enquanto representação, onde a imagem-ecrã se ausenta, e esbate 

e desfaz todos os contornos das personagens. As suas obras são conhecidas pelo 

facto de usar a difusão da luz e da cor, através do ecrã, neste caso é o que acontece, 

onde o ecrã segrega naturalmente um tempo. 

 

A cobertura total da imagem pelo ecrã (…) não faz desaparecer o impulso 

experimentalista do primeiro período. (…) Agora o ecrã solicita a exploração 

de terrenos tão distantes como o do efeito-ecrã (pela luz-sombra, por 

exemplo). (.37-noronha revisitado) 

  

7. O que se passa com as linhas? As linhas não são visíveis, também devido à técnica 

do ecrã, e o facto de a tinta ser aplicada através de spray, não faz com que haja linhas 

na obra. As formas dadas através das imagens têm num entanto umas linhas de fuga 

que dela escapam, mas como já foi referido, os contornos estão totalmente esbatidos, 

tanto das personagens, como objectos. 
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Se Noronha não delimita rigorosamente o objecto na tela, não é porque o julge 

sem limites, é antes porque conta connosco para lhe darmos um. A cor é uma 

«caotização» do aspecto da figura. «A cor devora o aspecto». (p.43 – pintura 

Noronha) 

 

8. O que se passa com o movimento? O ritmo? A imagem nesta obra aparece como 

desvanecimento, o repouso e o movimento das imagens.  

 

9. O que se passa com as linhas de força?  

 

A linha, como meio de expressão gráfica, delimita as superfícies, torna-as mais 

bidimensionais. O ar está cheio de infinitas linhas rectas, entrecruzadas e 

tecidas de maneira a que nenhuma toque jamais o percurso da outra e elas 

representam para cada objecto a verdadeira forma da sua razão. (p.14 – 

pintura Noronha). 

 

 

10. O que se passa com a execução? 

10.1Como é que a matéria é tratada? A matéria é acrílica, que é projectada para 

a obra através de uma técnica, tipo spray, o que faz com que por vezes haja 

sobreposição de tintas, mas não de modo a ficarem empastadas. Por vezes 

surgem algumas transparências, mas por norma é uma tinta fluída e difusa.  

 

11. O que se passa com o material de suporte? Noronha atribui uma grande 

importância ao material de suporte dos seus trabalhos, desde os anos 60 que antecipa 

o suporte, de modo estético e inventivo. 

 

 …dispositivos tecnológicos e dos novos suportes da imagem, (…), Noronha 

pratica uma pesquisa pictórica em torno dos materiais, privilegiando o 

espelho e o écran como os lugares mutantes por excelência da visão pictórica, 

(…), por ser mais experimentalista do que literário, debruça-se sobre o 

processo artístico em curso. (p.33-pintura Noronha) 
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Conclusão 

 

O pintor português Noronha da Costa, através de métodos como o espelho e o ecrã, 

desmaterializa ad imagens irreais, processa ironicamente no modo do representar clássico. 

Anuncia novas técnicas e formas de pintar, em termos plásticos, percorre as suas pinturas 

dinamicamente, mas no entanto encontra sempre um conforto entre a imagem e o objecto. 

As figuras que Noronha pinta, encontram-se no espaço, essencialmente, mas estão 

inseridas nas telas, como é o caso da obra que analisámos, “Deus morreu: morte ao rei”.  

Noronha espectraliza a percepção, torna por livre e espontânea vontade o representado 

em algo difuso, e através da imaterialidade da cor, constrói uma força abstracta e germinativa. 

Tal como Cézanne, Noronha afasta-se da pintura figurativista, e desta forma faz com que a 

imagem se distancie do seu suporte concreto e tenda para a abstracção. Mas é de sublinhar o 

facto de Noronha da Costa recusar o abstracionismo. 

Vimos que este pintor desenvolveu um grande caminho a nível da experimentação e 

quanto à imagem e objecto.  

Os seus trabalhos são todos dotados de qualidade e perfeccionismo, o romantismo 

encontra-se sempre, ou quase sempre presente na sua obra, a melancolia não faz parte do seu 

ser, o misticismo encontra-se pegado com as técnicas de fotografia, que servem de base, de 

estudo, ou mesmo a própria fotografia, para a realização das suas obras.  
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