


GALERIAS AMADEO DE SOUZA-CARDOSO
                   MUSEU MUNICIPAL DE ESPINHO

 1 ABR. 2016
    4 JUN. 2016

“E VÓS, TÁGIDES  MINHAS”
NORBERTO NUNES

Fotografia
Norberto Nunes

Design Gráfico e Paginação  
Tiago Castro

Impressão  
Greca Artes Gráficas, Lda
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UMA  OBRA  ÉPICA

Quando me deparei com a arte de Mestre 
Norberto Nunes e entre óleos, acrílicos, técnica 
mista, escultura e cerâmica, imaginei estar perante 
uma epopeia, um “epos” feito de luz, forma e cor, em 
pinceladas e construções escultóricas de rara beleza, 
que evoca as Tágides inspiradoras para que a sua 
obra nasça e floresça, numa criação em que se cruzam 
tempo e espaço, finito e não finito, inquietação, 
emoção e rigor, irresistível pela sua própria força e 
poderosa na mensagem que transmite.

Estamos perante uma obra plástica com 
ritmos próprios, a que não é alheia a experiência 
cinematográfica do autor, bem como o trabalho na 
animação de cartoons e ilustração de livros infantis. 
É uma exposição com ares de festa, na qual as 
figuras animadas saltam dos livros para a tela, numa 
pelicula que nos transporta para uma realidade 
factual, de tempo longo e de apelo a uma identidade 
cultural que extravasa as fronteiras de uma nação. 
É o lugar da memória que urge preservar e que 
Norberto Nunes tão bem imortaliza na sua arte.

Estou certo que os professores e alunos 
das escolas do nosso concelho irão responder 
positivamente ao repto lançado pelos Serviços de 
Cultura e Museologia para visitarem a exposição 
“E Vós, Tágides Minhas”, cuja temática se integra 
de forma perfeita nos curricula dos vários ciclos de 
ensino. Fernando Pessoa, a mitologia e a epopeia 
camoniana, livros e guerreiros, o universo e os 
contos de Hans Christian Andersen, numa mostra 
única ao dispor de todos os espinhenses.

Um agradecimento especial ao Mestre Norberto 
Nunes por trazer às Galerias Amadeo de Souza 
Cardoso uma grande exposição e um magnífico 
trabalho, que irá marcar para sempre o circuito 
expositivo que vem sendo realizado desde 2009, ano 
de abertura do Museu Municipal de Espinho. É para 
nós uma honra tê-lo connosco! Um bem-haja!

Pinto Moreira
Presidente da Câmara Municipal de EspinhoLUSÍADAS (cantos 1 e 2)

| Óleo s/tela | 200 x 200 cm



LUSÍADAS (cantos 3 e 4)
| Óleo s/tela | 200 x 200 cm

A sobriedade da sua postura contrasta com a 
vitalidade das cores das suas obras.

Conhecer o homem e conhecer a obra é como 
que desvendar uma personalidade tranquila sem ser 
conformada, inquieta sem ser acutilante, no sentido 
devastador do termo.

Entre o artista plástico e a obra, percebe-se 
que a sua vida foi rica de experiências, de vivências, 
de conhecimentos adquiridos de forma empírica e 
teórica que o levaram a retratar a realidade de uma 
forma surreal. 

Mas muito para além disso, o surrealismo 
mistura-se com a realidade, a história, a ficção, a 
mitologia, num universo enigmático e quase pueril 
de imagens que nos transportam para verdadeiros 
contos de fadas. 

E nas suas obras escultóricas ou nas suas 
pinturas, lemos Pessoa, absorvemos a obra 

Camoniana, entramos num universo mitológico, 
calcorreamos Anderson e as suas fábulas e damos 
por nós num mundo edílico, desejável que fosse 
perene e nos mantivesse numa letargia plena de 
optimismo, de liberdade, de leveza e de felicidade 
que todos almejamos alcançar.

Norberto Nunes, dar-nos-á essa possibilidade 
de pequenos instantes de plena felicidade, através 
da observação das suas obras, que estarão patentes 
nas Galerias Amadeo de Souza Cardozo, no Fórum 
de Arte e Cultura de Espinho, sob a égide de “E Vós 
Tágides Minhas”, que será um momento de grande 
importância para o panorama cultural local.

Bem-haja, Norberto Nunes pela sua 
amabilidade e disponibilidade.

Leonor Lêdo da Fonseca
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Espinho

NORBERTO  NUNES



A coerência de Norberto Nunes esteve sempre 
presente na sua obra, numa diversidade de registos. 
Ela mantém-se, na apresentação de A Livraria, na 
afirmação de enquadrar um campo em mudança e 
na procura de uma resposta para a questão – o que 
é a luz? O que é o movimento?

Já nos anos 70, um filme da sua autoria so-
bre a obra de Alexandre Herculano dava expressão 
a essas preocupações. Num longo e luminoso plano 
filmada de helicóptero, percorrendo a ponte sobre 
o Tejo e a abrir para a entrada de Lisboa, o artista 
identificava a imagem como representação de uma 

realidade em movimento.
Artista do desenho animado, ainda na juventu-

de partiu a passos largos para a criação de conceitos 
e imagens publicitárias. Combinou face a face cate-
gorias como o desenho, o vídeo, o cinema, a pintura, 
numa sequência que, não seguindo uma ordem cro-
nológica, envolve um entrançado que tem a ver com 
a memória das coisas e das pessoas. A mesma no-
ção de tempo. De espaço. Na sua pintura, onde uma 
narrativa subjacente se revela, ele questiona a luz, 
a forma e a cor. Os elementos de que dispunha no 
cinema, transportou-os para “travellings” pictórios, 
com enquadramentos absolutamente cinematográfi-
cos. Como afirmou José Sommer Ribeiro no catálogo 
Pinturas “ele tem a visão de um cineasta”.

Nesta nova série de trabalhos, surgem pela 
primeira vez – palavras, sobrepostas. Peças de puzz-
le ou simulacros de uma imagem dinâmica? Vestígios 
de travessias estéticas, talvez pop, num acto de im-
pulso subjectivo.

Ao estabelecer ritmos para o próprio sentido 
procurado em múltiplos voos, o passado e o pre-
sente continuam vivos, como sinais de encruzilha-
das que conduzem o artista para a unidade, para o 
todo. A unidade que vem da integração dos opostos. 
Impossível não lembrar o maravilhoso poema de Al 
Berto:

“Vive ali e canta – sabendo que a vida não terá 
sido um abismo, se conseguir que o seu canto, ou 
estilhaços dele, o una de novo ao Universo”.

Maria Nobre Franco

LUSÍADAS (cantos 5 e 6)
| Óleo s/tela | 200 x 200 cm

A coerência de Norberto Nunes esteve sempre 
presente na sua obra, numa diversidade de registos. 
Ela mantém-se, na apresentação de A Livraria, na 
afirmação de enquadrar um campo em mudança e 
na procura de uma resposta para a questão – o que 
é a luz? O que é o movimento?

Já nos anos 70, um filme da sua autoria so-
bre a obra de Alexandre Herculano dava expressão 
a essas preocupações. Num longo e luminoso plano 
filmada de helicóptero, percorrendo a ponte sobre 
o Tejo e a abrir para a entrada de Lisboa, o artista 
identificava a imagem como representação de uma 
realidade em movimento.

Artista do desenho animado, ainda na juventu-
de partiu a passos largos para a criação de conceitos 
e imagens publicitárias. Combinou face a face cate-
gorias como o desenho, o vídeo, o cinema, a pintura, 
numa sequência que, não seguindo uma ordem cro-
nológica, envolve um entrançado que tem a ver com 
a memória das coisas e das pessoas. A mesma no-
ção de tempo. De espaço. Na sua pintura, onde uma 
narrativa subjacente se revela, ele questiona a luz, 

a forma e a cor. Os elementos de que dispunha no 
cinema, transportou-os para “travellings” pictórios, 
com enquadramentos absolutamente cinematográfi-
cos. Como afirmou José Sommer Ribeiro no catálogo 
Pinturas “ele tem a visão de um cineasta”.

Nesta nova série de trabalhos, surgem pela 
primeira vez – palavras, sobrepostas. Peças de puzz-
le ou simulacros de uma imagem dinâmica? Vestígios 
de travessias estéticas, talvez pop, num acto de im-
pulso subjectivo.

Ao estabelecer ritmos para o próprio sentido 
procurado em múltiplos voos, o passado e o presente 
continuam vivos, como sinais de encruzilhadas que 
conduzem o artista para a unidade, para o todo. 
A unidade que vem da integração dos opostos. 
Impossível não lembrar o maravilhoso poema de Al 
Berto:

“Vive ali e canta – sabendo que a vida não terá 
sido um abismo, se conseguir que o seu canto, ou 
estilhaços dele, o una de novo ao Universo”.

Maria Nobre Franco

O OLHAR DO ARTISTA



LUSÍADAS (cantos 7 e 8)
| Óleo s/tela | 200 x 200 cm

Existe na obra de Norberto Nunes uma 
tentação de infinito que a razão combate. A vertigem 
é aí construída sobre perspectivas. São dominadas 
para cair no espaço e no abismo, muitas vezes 
sem limites. Nada de abstracto neste universo, no 
entanto, o lirismo é estruturado pela linha e pelo o 
ângulo, mesmo se estes últimos parecem por vezes 
deformarem-se, acontece sob o efeito de leis rígidas 
e precisas.

Os livros e a arquitectura formam o essencial 
desta arte. Estas construções do espírito ignoram 
a finalidade. Um livro ou mil formam sempre um 
universo, a sua multidão não retira em nada o seu 
poder mas a sua acumulação física dá a pensar 
o mundo. Trata-se do mesmo relativamente à 
arte de construir. Forma-se de linhas repetidas, 
entrecruzadas, multiplicadas. Tal como o livro, a 
arquitectura é uma matéria que se torna espírito. 
Entre as linhas de um livro tal como entre as nervuras 
dos monumentos, o espaço é delimitado sem por 
isso estar aprisionado. É esta escultura do espaço 
que a arte de Nunes domina em duas dimensões 
para sublinhar melhor a terceira.

Mas só a linha acentuada pela cor, não lhe 
chega. As próprias palavras terríveis e mágicas, 
introduzem-se frequentemente neste universo. 
Conhecemos há um século o impacto deste 
caligrama. Poderosas folgas para o espírito que os lê 

sem os olhar. Misturados à cor e aos traços, cortam 
esta relação estreita entre o olho e a imagem. 
Chegam aqui naturalmente, saídos das páginas 
dos livros que se acumulam como gigantescos 
prédios de uma cidade. Há entre a biblioteca e a 
cidade, a semelhança dos objectos sem limites. 
Como as palavras, as suas uniões fazem sentido ou 
quebram a razão. É esta estranha combinação de 
espaços, de imaterialidade e de sentido que estas 
obras oferecem ao olho que toma o tempo de se 
perder nelas.

Mas talvez seja no desenho que o espírito 
fundamental da arte de Norberto Nunes se lê 
melhor, por baixo do traço preto, quando o brilho 
das cores desapareceu, deixando lugar às linhas 
multiplicadas. O homem está aqui mais presente, 
como se o seu calor comutasse a ausência de 
vermelhos e castanhos, a sua força é a dos azuis 
e dos pretos. Aparentemente, ele está num canto 
das bibliotecas como uma marioneta, mas ocupa 
na realidade todo a sua grandeza. Afirma-se aqui 
tudo aquilo que se lê na obra de Norberto Nunes, 
espaço ou infinito tudo se constrói a partir do 
homem.

Olivier Meslay
Conservador do Museu do Louvre - Paris

A VERTIGEM E O RIGOR



LUSÍADAS (cantos 9 e 10)
| Óleo s/tela | 200 x 200 cm

Durante décadas Norberto Nunes foi realizador. 
Alguns dos mais belos e eficazes filmes de publicidade 
saíram do seu génio criador. Pintava nas horas 
vagas. É compreensível. Quem se dedica a uma 
profissão que joga com a imagem, que a trabalha 
como elemento de sedução, não admira que quando 
se afasta da película procure, na tela, criar as outras 
imagens que a lógica dos filmes publicitários, por 
vezes, não permitia. E se realizou milhares de filmes, 
foi pintando cada vez mais.

 Quando abandonou a sua profissão de 
realizador, Norberto Nunes era o verdadeiro Papa 
do seu ‘métier’. Dezenas de prémios, um enorme 
palmarés de sucesso e a consciência de se cumprira 
um destino. Já não ia só pintando umas coisas. A 
tela tornara-se no grande objecto criativo da sua 
vida.

 Testemunhei esse momento de transição 
e percebi o Norberto. O ponto alto a que chegara 
na sua carreira de realizador tinha um sério travão. 
Os seus filmes eram, pela sua própria natureza, a 
efemeridade. A arte que se produz durante dezenas 
de horas para se consumir em magros segundos e 
este facto é, possívelmente, o maior paradoxo que se 
coloca a quem tem alma de criador. A necessidade de 
fugir à efemeridade, Inculcar numa obra uma marca 
que sobreviva à espumas dos dias e, se possível, 
condicionar a vida, o olhar a sensibilidade dos outros 

por um movimento que marca duradouramente a 
impressão do momento.

 A pintura de Norberto Nunes há muito que 
deixou de ser uma obra de artífice de horas mortas. 
Ganhou o amadurecimento dos frutos acarinhados, 
amados, trabalhados e hoje é um dos nossos autores 
que, exposição após exposição, se vai revelando, 
lenta mas inexorávelmente como um dos nossos 
maiores impressores de memória. 

 Trouxe para a tela a inquietação do filme, 
o vigor da mão de realizador. É normal. Ninguém 
consegue fugir ao passado, ainda por cima, quando 
lhe trouxe fartura de criatividade e gosto. Mas 
entregou-lhe a inquietação. Perante alguns dos seus 
quadros já vivi a sensação que estranhamente me 
toca o corpo quando estou perante um grande quadro. 
Cambaleio. Como se estivesse ébrio, embevecido e 
encharcado de imagens, de sons, perplexo. E se esta 
exaltação me toca, reles mortal, que ama a pintura 
com o fervor de quem julga que por ela falamos com 
o mundo, não me espanta que ela toque cada vez 
maior número de pessoas. É que, de facto, Norberto 
Nunes é um dos nosso artistas contemporâneos que 
seguramente saltou da banalidade e da efemeridade 
dos dias para garantir a perenidade das nossas 
emoções. Um Mestre.

Francisco Moita Flores

A EXPLOSÃO DA IMAGINAÇÃO



BASTA PENSAR EM SENTIR
| Óleo s/tela | 70 x 90 cm

A MÃO POSTA SOBRE A MESA
| Óleo s/tela | 72 x 94 cm

AH,QUANTA MELANCOLIA...
| Óleo s/tela | 72 x 94 cm

DA MAIS ALTA JANELA DA MINHA CASA 
 | Óleo s/tela | 72 x 94 cm



SÁBIO É O QUE SE CONTENTA COM O ESPETÁCULO DO MUNDO
| Técnica Mista s/tela | 100 x 100 cm

ACORDAR DE NOITE SUBITAMENTE
| Acrílico s/tela | 88 x 113 cm

DIZEM QUE FINJO OU MINTO
| Acrílico s/tela | 100 x 100 cm



QUANTO FAÇAS, SUPREMAMENTE FAZ
| Técnica Mista | 100 x 100 cm

MEUS VERSOS SÃO MEUS SONHOS DADOS
| Técnica Mista | 60 x 60 cm

PARA SER GRANDE, SÊ INTEIRO
| Acrílico s/resina | 100 x 100 cm

SENTIR É ESTAR DISTRAIDO 
| Óleo s/ tela | 70 x 90 cm



QUANTO FUI, QUANTO NÃO FUI, TUDO ISSO SOU
| Acrílico s/resina | 100 x 100 cm

O ISOLAMENTO TALHOU-ME Á SUA IMAGEM 
| Acrílico s/resina | 100 x 100 cm

SONHO  NÃO SEI QUEM SOU
| Acrílico s/tela | 90 x 53 cm



TÃO ABSTRATA É A IDEIA DO SER | Óleo s/tela | 90 x 70 cm PESSOA
| Técnica Mista | 130 x 55 x 85 cm



DA MINHA IDEIA DO MUNDO... | Técnica Mista s/tela | 200 x 150 cm
OUTRA VEZ TE REVEJO | Técnica Mista s/tela | 116 x 89 cm



DA MINHA IDEIA DO MUNDO 2  | Técnica Mista s/tela | 100 x 100 cm

PASSO A DIANTE NADA ME TOCA
| Acrílico s/resina  | 100 x 100 cm

GRANDES MISTÉRIOS HABITAM
| Acrílico s/ resina | 100 x 100 cm



O DESCANSO DA GUERREIRA 
| Óleo s/papel | 50 x 65 cm

P´RA ESQUECER
| Óleo s/papel | 70 x 100 cm

PAUSA PARA UM DRINK
| Óleo s/papel | 70 x 100 cm

A DANÇA DA GUERREIRA | Óleo s/tela | 100 x 80 cm



INDESCRIÇÃO | Óleo s/tela | 120 x 100 cm DIA DE CÃO 1 | Óleo s/tela | 64 x 91 cm

PONTO DE ENCONTRO  | Óleo s/tela | 100 x 100 cm



LIVRARIA BIOMBO | Óleo s/tela | 360 x 150 cm

LIVROS SÃO PAPEIS PINTADOS COM TINTA 4 | Óleo s/tela | 150 x 50 cm

LIVROS SÃO PAPÉIS PINTADOS 
COM TINTA 1 
| Óleo s/tela | 175 x 125 cm

LIVROS SÃO PAPÉIS PINTADOS 
COM TINTA 6   
| Óleo s/tela | 150 x 100 cm



QUE BOM É TER UM 
LIVRO PARA LER

| Óleo s/tela | 90 x 90 cm LIVRARIA 2 | Óleo s/tela | 150 x 120 cm



LIVRARIA 9
| Óleo s/tela | 80 x 80 cm

HISTORIAS CONTADAS
| Óleo s/tela | 150 x 90 cm



JOGO DE XADREZ 
| Porcelana 

JOGO DE XADREZ   
| Porcelana  

CAVALO
| Técnica Mista | c. 120 cm (alt.)



XADREZ GIGANTE | Gesso | c. 120 cm (alt.)



TRIPTICO A DANÇA DAS SÍLFIDES | Óleo s/tela | 300 x 150 cm

SÍLFIDE
| Madeira | c. 80 cm (alt.)



CASCAIS | Óleo s/tela | 600 x 200 cm



MISTÉRIOS DO OCEANO | Óleo s/tela | 150 x 120 cm
DRAGÃO

| Óleo s/tela | 120 x 160 cm



CHRISTIAN ANDERSEN | Óleo s/tela | 300 x 150 cm
OLAVINHO FECHA OS OLHOS 1 | Óleo s/tela | 150 x 120 cm



NA CASA DO MERCIEIRO
| Óleo s/tela | 150 x 130 cm

NO PÁTIO DOS PATOS | Óleo s/tela | 233 x 150 cm



A FÚRIA DE NEPTUNO | Óleo s/tela | 300 x 200 cm

PELAS BARBAS DE NEPTUNO 
| Óleo s/tela | 120 x 150 cm



LUSÍADAS | Óleo s/tela | 1000 x 200 cm



DIABRURAS | Óleo s/tela | 146 x 97 cm

MÚSICA DO ALÉM  
| Óleo s/tela | 100 x 70 cm



A PASTORINHA
| Óleo s/tela | 150 x 120 cm A VONTADE DE ZEUS | Óleos/tela | 150 x 130 cm



NO REINO DOS PEIXES | Óleo s/tela | 150 x 120 cm
O ESPELHO QUEBRADO  
| Óleo s/tela | 120 x 150 cm



Nasceu em Maio de 1942 na Beira Litoral, mas 
é em Lisboa que passa a sua infância e juventude, 
onde descobre o gosto pelas Artes, frequentando a 
escola António Arroio e simultaneamente a Sociedade 
Nacional de Belas Artes onde aprende pintura com o 
Mestre Roberto Araújo.

O início da sua vida profissional é largamente 
influenciado pela sua aptidão para o desenho. Em 
1966 é ilustrador e compositor gráfico do Valentim 
de Carvalho. Dois anos depois entra, como ilustrador, 
na Telecine Moro onde aprende a técnica do desenho 
animado e torna-se técnico de animação, actividade 
que irá aperfeiçoar ao longo dos anos seguintes. Em 
paralelo Norberto dedica-se a outros projectos: faz 
direcção de arte para publicidade, cria um álbum de 
banda de desenhada para a Volkswagen sobre o seu 
carro mais icónico – o “Carocha”, trabalha em regime 
de freelancer criando pequenas animações e efeitos 
especiais para filmes de publicidade, arranjando 
ainda tempo para fazer ilustração editorial e criar 
uma série de banda desenhada, “PAX e...

Em 1972, fruto da sua experiência em filme de 
desenho animado envereda pela realização de filmes 
em imagem real. Em 1975 a actividade publicitária em 
Portugal reduz-se dramaticamente a Norberto decide 
tentar a sua sorte no Brasil. No Rio é convidado a 
trabalhar na Globo, dirigindo uma secção de ilustração 
e histórias de banda desenhada. Chega mesmo a 
assinar contrato com o então presidente da Rede Globo, 
Roberto Marinho. Mas um convite de uma produtora 
de filmes comerciais no Rio fá-lo declinar o convite da 
Globo, e vai dirigir uma equipa de Desenho Animado. 
Mais tarde é convidado para uma Produtora Portuguesa 
instalado no Rio de Janeiro e vai então dirigir filmes 

em Imagem Real e em Desenho Animado. Norberto 
continua a aperfeiçoar a sua técnica de filmagem em 
Imagem Real e regressa mais tarde a Portugal onde faz 
realização de filmes comerciais em regime freelancer. 

Em 1978 decide criar a sua própria produtora de 
filmes comerciais, a Nova Imagem, tornando-a uma 
das mais premiadas produtoras nacionais e aquela 
com maior reputação ao nível de execução técnica. 
Ao longo de 19 anos o trabalho de Norberto Nunes é 
repetidas vezes premiado em Portugal e no estrangeiro, 
tendo ganho um leão de prata no Festival de Cannes e 
o prémio de prata do Festival Nova Iorque.

Em 1997 decide voltar às origens e recomeçar 
a pintar. Os 19 anos passados como realizador dão 
à sua pintura uma característica muito particular 
conferindo-lhe um estilo muito próprio e uma 
identidade quase cinematográfica na forma como 
trabalha a luz dos seus quadros, e como as formas 
parecem ganhar um movimento perpétuo.

Desde então Norberto já expôs em Lisboa, Sintra, 
Lagoa, Constância e Cantanhede. Lá fora os seus 
trabalhos fora vistos em Paris, Roma, Madrid, Nova 
Iorque, Barcelona, Recife, Fortaleza, Brasília, São Paulo e 
Rio de Janeiro, cidade onde reside grande parte do ano.

O conservador do museu do Louvre, Olivier 
Meslay, diz  “existir na obra de Norberto Nunes uma 
tentação de infinito que a razão combate. A vertigem é 
aí construída sobre perspectivas. São dominadas para 
cair no espaço e no abismo, muitas vezes sem limites. 
Nada de abstracto neste universo, no entanto, o lirismo 
é estruturado pela linha e pelo ângulo, mesmo se estes 
últimos parecem por vezes deformarem-se, acontece 
sob o efeito de leis rígidas e precisas”. Afinal, “espaço 
ou infinito tudo se constrói a partir do homem”.

NOTA BIOGRÁFICA

NO MONTE DAS SÍLFIDES
| Óleo s/tela | 150 x 130 cm

BRUXARIAS
| Óleo s/tela | 100 x 100 cm




