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Il miglior fabro
Apetece citar Dante referindo-

se ao poeta Arnaut Daniel 
(1150-1210) ao percorrer esta 

exposição de joias de José Aurélio 
(n. 1938), o artista, o artífice e, 
sempre, o inventor, continuamente 
em busca de uma adequação 
maior entre a inteligência da mão 
operária e a imaginação da mente 
inventiva, na criação de joias de 
escultor atravessando todo o tipo de 
materiais. Assim, em cada peça vibra 
não só uma intenção comunicativa 
e simbólica como o saber fazer a 
partir da descoberta de cada matéria, 
descoberta que é, repito, sempre 
invenção.
A joia, tal como a escultura, 
relaciona-se com o espaço, porém 
tem um espaço especial onde se 
instala, o corpo ou as suas partes: 
a mão, o dedo, a orelha, o pescoço, 
o peito, a cintura e, além do corpo, 
o fato que o veste ou... despe — 
lembremo-nos aqui das “joias 
sonoras” que Baudelaire invocou 
para um corpo amado.
Duas opções fundamentais 
constroem esta exposição: a da 
curadora, Laura Castro, ao afastar 
desde o início critérios organizativos 
como a cronologia, os materiais e 
a tipologia, permitindo um fluir 
livre das obras na transição entre 

Torques, peças de 
adorno e de defesa

matérias, poéticas e modos de fazer 
que nos dão, não uma história, 
mas o próprio pulsar da criação no 
seu percurso peça a peça. Assim 
a exposição organiza-se entre: 
“Dedicatórias”, peças íntimas e 
com endereço como as alianças 
do próprio artista com a inscrição 
“até ao fim do mundo”; “Em bruto 
ou quase”, onde a utilização do 
material aproveita ao máximo as suas 
propriedades expressivas com um 
mínimo de acrescento e intervenção; 
“Figuras, criaturas e afins”, quase 
histórias, corpos humanos, animais 
e vegetais de uma natureza recriada; 
“Lúdicos e lineares”, onde o corpo 
das peças se aproxima a um desenho 
a três dimensões; “Torques e tribais”, 
um conjunto de relevância especial 
pela ligação a um ‘primitivismo’ 
assumido e recriado, numa ligação 
intencional a uma pré-história 
reinventada onde a joia, escultura 
quase, reúne o aparato e a defesa do 
corpo; “Equilíbrio”, com a presença 
dominante dos fios de prumo, 
retratos simbólicos da nossa relação 
de animal vertical com o espaço e, se 
transformados em pêndulos, com o 
tempo. Não é de temas que trata esta 
organização, mas sim das pulsões 
que constituem motor simbólico do 
trabalho de Aurélio.

Outra opção, a do designer, Filipe 
Alarcão, que construiu uma espécie 
de reserva visitável e transparente, 
cortando ao meio todas as salas da 
galeria, o que, além de facilitar a 
circulação, permite uma travessia 
contínua da obra na comparação 
das joias com algumas esculturas 
de pequeno porte que funcionam 
como uma espécie de guia para o 
olhar, ‘ensinando-nos’ a ver melhor 
as joias na sua escala mais diminuta. 
Outra comparação fundamental 
deriva da presença fortíssima de 
dois espaços, dir-se-ia de gabinete 
de amador, trazidos da oficina do 
artista, onde se acumulam ossos, 
madeiras, pedras, velhas máquinas, 
frascos, caixas, vidros, acumulação 
de um sem número de coisas 
respigadas aqui e além, marcadas 
pelo desgaste e pela erosão, ou, nos 
ossos e nos crânios, habitadas por 
uma eficácia expressiva e funcional 
que só pode ter funcionado como 
referência, quando não fonte, para 
o trabalho transformador do artista, 
onde a mão imita o tempo — melhor, 
é o próprio tempo esse ‘grande 
escultor’. Obedecendo ao tempo 
transformador, sublinhando-o, e de 
algum modo se domina o próprio 
tempo, o que só acontece com os 
melhores. b

As joias de José 
Aurélio: a intenção 
comunicativa e o 
saber fazer a partir 
da descoberta 
(invenção, sempre) 
de cada matéria
TEXTO JOSÉ LUÍS PORFÍRIO
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OITAVAS DA OFICINA
José Aurélio
1ª Bienal de Joalharia Contemporânea 
de Lisboa, Sociedade Nacional de Belas 
Artes, Lisboa, até dia 22


