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Eduardo Batarda – Outra Vez Não

Eduardo Batarda nasceu em Coimbra, em 1943. Em 1963 ingressa na Escola Superior de Belas-
Artes de Lisboa, concluindo o Curso de Pintura em 1968, data da sua primeira exposição individual. Com
uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian estuda, entre 1971 e 1974, no Royal College of Art, em
Londres. Em 1975, fixa-se no Porto, em cuja Faculdade de Belas-Artes lecciona entre 1976 e 2008.

Quase exclusivamente centrada na pintura (com ocasionais incursões pela tapeçaria e a
decoração mural) e incorporando inúmeras referências da história da arte (o pintor e professor é também
um dedicado investigador de arte antiga), a obra de Batarda constitui, nas palavras de Miguel von Hafe
Pérez, um elemento estranho no saudável e pacato contexto da pintura nacional”.

Nos seus primeiros trabalhos, datados das décadas de 60 e 70 adquirem um grafismo fortemente
marcado pela Pop onde texto e imagens fazem par com elementos visuais e narrativos da banda
desenhada e da ilustração, recorrendo à sátira e também ao erotismo. As composições são complexas e
com vários niveis de interpretação apontando a arte a sociedade e a politicao como temas centrais,
desmanchando-os e satirizando-os. O mundo da arte é um dos alvos favoritos de Batarda no exercício da
crítica de arte e que o artista expressa de forma inequívoca.

Nos anos 80 Eduardo Batarda desenvolve um trabalho abstrato deixando para trás a figuração. O
artista adoptou um leque cromático mais austero, com o negro como base, e as suas composições, de
construção repetitiva e minuciosa, estabelecem uma aproximação à linha e ao traço próxima de um
registo gestualista. Já durante os anos 90, volta-se novamente para o uso da cor, recorrendo à estética do
seu trabalho anterior.

A sua obra mais recente explora claramente uma distinção entre forma – dada por
manchas/linhas texturadas ou translúcidas – e fundo através do contraste de duas cores numa mesma
composição. Segundo Alexandre Melo, trata-se de “trabalhos que definem um momento superior de
maturidade e depuração da pintura de Batarda, aliando uma certa contenção formal, uma espécie de
apaziguamento, à capacidade de infinita e humorada multiplicação de sugestões e hipóteses de leitura
que caracteriza todo o trabalho do autor” .

Proposta de Exercicio:

Após a visita à exposição Outra Vez Não de Eduardo Batarda, faz um levantamento gráfico de
carácter projectual de vários elementos e referências gráficas das obras dos anos 80 à actualidade de
modo a realizares uma composição com base nestes registos.


