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Os espelhos nunca pertencem às raízes profundas que reluzem. Ao coroarem-se com 
afloramento não se transformam em floreiras cinzeladas, antes no momento em que se 
apoderam da superfície do vidro límpido.

•
O que o Espelho oprime é a respiração maligna de um Sonho contra a   placidez do molde de 
lumes atormentados extraídos da fabricação. De uma gola pregueada, da cor da nebulosa, da 
cabeleira desgrenhada <peinándose>, cerrada na prata metálica a arfar agudeza visual - tudo 
o que faz volver os olhos para as cores idílicas da paleta mitificada.

PARA ALÉM DISSO
JOSÉ EMÍLIO-NELSON
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SEM TÍTULO, 2016
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• 
O Espelho inverte-se ao cair no mais decrépito; faz a predição ganhar à candura que 
se arruína na culpa e apaga-o da prata dos peixes, limpa-o das escamas e entrega-se ao 
sobressalto obstaculizado, criminoso. (Os  espelhos perfuram anéis cingidos em dedos de 
dália branca maculados com o escarlate (venéreo?) dos abismos, nitrato de prata, a esboroar-
se no murmúrio que transportam.)

•
O desvario dos sonhos é promissório de toda a incubação de espelhos no reverso do Sonho. 
É júbilo; todo o sorvo repentino dos espelhos o Sonho afasta. Não há frenesim que não seja a 
descida às falésias com a ilusão de se ascender a nuvens altas do Sonho, à outra face negada.

•
A cor ata os fiapos de ênfases hesitantes, disseminou-se entre o prodigioso e o mísero, nas 
margens estilhaçadas. Súbito, de um caco de Espelho a harmonia solta-se e dilui-se na doação 
deslumbrante do Retrato.

•



•
 

Aniquilado, lasso, o Sonho ainda corre salpicado pelo usurpador que o desenha e perde-o 
nos espelhos para o tormento das deformações alardeadas. 

•
Compulsivamente o Retrato surge de modo apiedado como dádiva <compassivamente>.

•
O Espelho, espelho embaciado, no cavalete virado, encobre-se, com volúpia, nas tintas 
enlouquecidas e faz da paleta, se depreende, a sonhada impaciência do Retrato parecido, o 
ócio do brilho baço.  

•
Dor ou espelhos engendram humores para a desejável hora do instante. Uma mescla de 
tibieza, para além disso, pára o deslumbramento, afugenta a torpeza, acelera o que abate a 
cor, se o desenhador for submisso.

•
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•
 

O Espelho pressagia sonhos com brumas de ocasos, prata metálica, falseia a presença viva 
e permite-se enfurecer a razão que o lê com profecias de devoções e rejeição. (Traz-nos o 
valioso Sonho descuidado em erróneas fantasias, asfixiado, a serpentear entre a soberba 
acalmia e a fastidiosa destinação.

•
Nunca o Espelho (e o seu Sonho) se assemelha às águas estagnadas que  se acumulam na 
Caverna insalubre que estanca as nascentes — é reflexivo. Na ladeira oposta, pelos pincéis do 
forno usado no seu fabrico, há sombras, tinta preta, cores transtornadas, opacas, entorpecidas 
até serem desmineralizadas e desenharem a sua efemeridade. 

•



• 
Os sonhos se extinguem nos espelhos e só com a Morte se perpetuam, nunca ascenderão ao 
lugar da pior sorte sem descer às calamidades dos clarões, do escuro de breu interrompido.

•
Quando Fausto abandona o Sonho [de Goethe: ver Margarete no Espelho] mais se parece 
com a vida amarga da retratada a ver-se sem rosto ao toucado. 

•
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•
A ignorância do Sonho, a parecença com a exaustão, ordena o silêncio deplorável da 
perseverança. Mas imprudente, não previsível, o Espelho fascina pela polidez e contudo 
seculariza quem se dissolve a olhá-lo piedosamente. E estranhamente, ao nu inverte-o, 
imola-o e entranha-o  se o vê  redof.

•
O Espelho, exposto ao ar, com um pé dança, com a mão brônzea ouve, e em vagas enigmáticas 
perde-nos, soprados, absortos a contemplar o lugar desenhado, a impostura.

•
Poderoso fascínio que se perde pernicioso, o de pensar o Espelho corroído por delitos come-
tidos por dores vivas. Pior é o acenar com o luxo que está connosco e obstruir o que extasia.

•



• 
Há um Espelho de manchas miseráveis, fustigado pelo pensamento tempestuoso, supondo 
um Retrato de horizontes intransponíveis, que não se reconhece como traço da incerteza, 
obcecado sob a displicente tinta das alucinações, na sua sonhada aura santíssima pintada 
com o pus recolhido do Crucificado. 

•
A Pintura vê-se no Espelho: ressoa açucenas e comete estupro, e é bode, e consola a clamar 
em voz enlutada o arrependimento pelos descuidos. (O que se relança à superfície dos 
espelhos alcança a figura íntima.) Insufla a vida de sociedade que se consola em impulsos 
frustrados, em suspiros, em actos de contrição e alegrias perversas. 

•
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• 
Reinventar a figura irresistível que em si é um Espelho.
E é então que Mefistófeles não nos olha, há que encará-lo (por virtuosidade do artista após 
suprimir o que enclausura Margarete no Fausto). 

•
Ao desobedecer às imagens do Sonho, como plasticidade abalada, no Espelho quebram-se 
os rostos (que são turbulências, vibram suspensos e engendram momentos desesperantes 
em quadrados e rectângulos da aparição reflectida). (Não sabemos, ao fitar o Espelho, 
brumoso e deleitoso, o que a Pintora negou.)

•
O que se espalha da paleta celestial e que nos induz a buscar na retina do retratado tudo o 
que um dia o olhou?

•
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SEM TÍTULO, 2016
Óleo s/ papel
30 x 42 cm (cada um)



Ao cimo do sonho nunca perdurará o Retrato reconhecível.
O rosto inteiro a expor-se, bem raro, com pudor, enganoso em suas ganâncias.
(Tudo morre ao dobrar a esquina dum Espelho. É a cauda do sonho,
E aí até os penachos dos chapéus afundam-se.)
Copiadas da cinza, sei lá onde, as perpétuas roxas alcançam demorados odores. 
Murcham demoradas, fúnebres, toldadas  
A abrirem-se, a fazerem-se passar por outras, ao que parece. 
Permanecem para além da deformidade carnívora,
Que é o espelho do olhar duro embutido, um côncavo Sonho pela profusão da 
tinta que é esguia, pesada e funda, e caída num nitrato idêntico à repugnância da 
pele rugosa de um amor convexo. 
E se nos perdêssemos? 
(Nada mais certo, acobardados com estranheza diante de um Espelho, sem fundo 
de nitrato de prata, vidro!, e a fitar a vida, a idade.)  

ESPELHISMO
JOSÉ EMÍLIO-NELSON
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SEM TÍTULO, 2017
Óleo s/ tela
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HOMENAGEM A AMADEO, 2017
Óleo s/ ela
180 x 180 cm



EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS (SELECÇÃO)
2019 - Pintura no Museu Municipal de Espinho - Espinho
2018 - Pintura na Galeria Municipal de Arte - Barcelos 
2017-  Pintura no Museu de Ovar - Ovar
2016 - Pintura na Galeria de Arte Moderna Pintor Fernando de

Azevedo, SNBA Lisboa 
2015 - Pintura no Museu de Ovar - Ovar  
2014 - Pintura no Fórum Cultural de Ermesinde - Valongo
2003 - Pintura na Galeria de Arte Moderna da SNBA - Lisboa
1995 - Pintura no Fórum Cultural do Seixal - Seixal
1994 - Desenho na Galeria Municipal GYMNÁSIO -  Lisboa 
1994 - Pintura na Galeria de Arte Moderna da SNBA - Lisboa
1979 - Pintura na Sala dos Painéis - Palácio Foz- Lisboa

EXPOSIÇÕES COLECTIVAS (SELECÇÃO)
2019 - " Se Você Não Estivesse Aqui…"  - Cooperativa 

ÁRVORE - Porto
2018 - Amadeo. Centenário da morte – Espinho
2018 - Pensamento e Risco – Exposição Internacional de livros 

de artista – Gondomar
2018 - Entre a fragilidade e a força do desenho – Viana do Castelo
2017 - 2ª Bienal Internacional de Arte Gaia 2017 - Vila Nova de Gaia
2016 - “Traço no Feminino” Hecoarte Galeria de Arte 

Contemporânea - Esposende 
2015 - Exposição "A Colecção" do Museu de Ovar- Ovar 
2014 - XXVIII Exposição Colectiva dos sócios da ÁRVORE - Porto           
2012 - Colectiva dos sócios na SNBA  -  Lisboa
2001 - Exposição de Pintura- Solar dos Salemas -  Alcácer do Sal
1999 - Exposição de Pintura – Maré D’Arte – Lagoa - Algarve
1998 - 5 Anos 25 Artistas, Galeria Augusto Cabrita - Fórum Cultural 

do Seixal
1989 - I Anual de Arte Moderna -  Lagoa
1983 - I Exposição Nacional de Arte Moderna - ARUS  - MNSR - 

Porto e SNBA - Lisboa
1976 - II Trienal da Bulgária – Sófia- Bulgária
1975 - Galeria do Jornal de Notícias – Porto

COLECÇÕES PÚBLICAS ONDE SE ENCONTRA REPRESENTADA
Casa Museu Maria da Fontinha – Castro Daire
Câmara Municipal do Seixal
Câmara Municipal de Valongo
Câmara Municipal de Barcelos
Escola Superior de Educação de Lisboa
Museu de Ovar
Museu da Cidade de Lisboa

Celeste Ferreira - 1953 - Vila Nova de Gaia
Licenciatura em ensino de Educação Visual  - ESELx – Lisboa 
Frequentou o Curso de Pintura da FBAUL – Lisboa




