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É noite. I encontra K no centro desta cidade portuária. Estão 

ambos vestidos com camisolas pretas, largas, de carapuço, com 

o qual encobrem a cabeça. Conversam sobre a reconstrução de 

um sonho que I supõe ter surgido após a visualização de duas 

pinturas da pintora AURÉLIA DE SOUZA: “NO ATELIER” e “SANTO 

ANTÓNIO”. A certa altura, a pintora aparece diante deles 

transvestida de SANTO ANTÓNIO. 

I:  Eu estava sentada mesmo em frente à janela e 

  perguntei-me: 

“o que é isto?”

K:  Onde?

I:  Ali... Aqui... Não sei bem onde. 

K:  E o que era, então?

I:  O quê?

K:  “O que é isto?”, disseste tu.

I:  Pois disse, mas não sei. Eram uns pontos luminosos, ver-

des, em linha que serpenteavam no ar.

K:  Então sabes?

I:  Não. 

K:  Não disseste:

“pontos luminosos, verdes, em linha que ser-

penteavam no ar”?

I:  Sim! Pois disse, mas não sei...

K:  Mas... como eram...?

I:  Uma imagem imprecisa que apareceu durante o sonho... 

Como quando, com as mãos fechadas, pressionamos as órbi-

tas com força e vemos pontos luminosos em movimento que 

se destacam no escuro... Por si só são abstractos, mas 

os nossos pensamentos... unem-nos e dão-lhes sentido.

K: E o que tem isso?
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At night. Two friends meet at the port city’s downtown. They 

both wear black, baggy sweatshirts with a hood covering 

their heads. They talk about reliving a dream one of them (I) 

assumes she has had after looking at two paintings by the 

painter AURÉLIA DE SOUZA: “AT THE STUDIO” and “SAINT ANTHONY”. 

Later on, the painter will appear before them, masquerading 

as SAINT ANTHONY.

I: I was sitting right in front of the window and

 asked myself: 

“what is this?” 

K: Where? 

I: There... Here... I don’t know where. 

K: What was it then? 

I: What? 

K: You’ve said: “what is this?”  

I: Yes, I know I did, but I don’t know what it was. They 

were bright green dots, in line, twirling and snaking in 

the air. 

K: So you do know? 

I: No!

K: Didn’t you just say: 

“bright green dots, in line, twirling and 

snaking in the air?” 

I: Yes! Well, I know I said it but I don’t know...

K: Well... what did they look like...? 

I: A vague image that appeared during the dream... You know, 

like when we press our eyeballs with our fists and we 

see bright dots in motion standing out from the dark... 

They mean nothing by themselves — they are simply 

 abstract —, but our thoughts... put them together and 

give them meaning.

K: And what’s wrong with that?
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I: Ah, era o que queria saber. E no sonho dizia: 

“o que é isto?”

K: E repetias: 

“o que é isto?” 

“o que é isto?” 

“o que é isto?”

I: Sim. Isso mesmo...

K: Talvez pirilampos... serpentinas, de luz verde...

I: Mas não eram ainda nada de reconhecível.

K: Percebo. Impressões de luz? Só isso?

I: Verdes. 

K: Seguiste-as...? 

I: Com o olhar. 

K: E queres saber exactamente o quê?

I: Saber? Saber, mesmo? Ao que isto nos leva...

K: E não levarão as serpentinas verdes ao que ainda não se 

pode dizer... porque ainda não se sabe?

I: (IGNORANDO K)  Saber? Saber, mesmo? Ao que 

 K:K:  
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I: Da concordância... de TODOS...

K: Todos, quem?

I: Todos! Então?!

K: Mas quem? Uma mulher tem o quê? Família, amigos, vizi-

nhos, amantes...?

I: Como assim? Bem, antes era assim, antes mesmo das luzes 

verdes terem aparecido: 

“Queres ir, vai... queres ir, vai, queres 

ir, vai! Ou estás com medo? Não há nada que 

te impeça...Ou pensas que depois podes dizer 

que fomos nós que não te deixámos ir? Queres 

uma autorização? Queres que assinemos? Do que 

precisas? Vai. Mas sabes que ninguém te vai 

dar o mesmo que aqui.”

K: Isso veio de onde, sabes?

I: Não, não sei. Vem do que estamos a começar...

K: E quem dizia isso? Todos?

I: Todos aqueles que a mulher esperava que concordassem...

 Se calhar não era ninguém... eram só vozes que estavam 

lá, que se juntaram como se juntam as pessoas nas praças 

ou a uma mesa para jantar. (REFLECTE)... Se calhar era 

mesmo só eu. (IMPACIENTE) Claro!

K: E as luzes verdes?

I: Eram outros... os opositores. Que chegaram depois.

K: As luzes verdes eram então os outros? Que não eram to-

dos? Eram alguns! Alguns?! É isso?

I: Sim, e... se isto continua assim, sim. Eram vozes que 

pertenciam a alguns e as impressões de luz pertenciam 

aos outros. Não se trata, portanto, de todos. Mas de al-

guns e alguns.
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I: For the consent... of EVERYBODY... 

K: Everybody who? 

I: Everybody! Come on?! 

K: But who? Who does a woman have? Family, friends, neigh-

bours, lovers...? 

I: What do you mean? Well, before the green lights ap-

peared, I’ve heard something like this:  

“If you want to go, go... If you want to go, 

go. If you want to go, go! Or are you afraid? 

There’s nothing stopping you... Or do you 

think you can later say that we didn’t let 

you go? Do you need authorization? Would you 

like us to sign one for you? What else do 

you need? Go. But, remember, no one will ever 

give you what you have here.”

K: Do you have any idea where did that come from? 

I: No, I don’t know. It probably comes from what we are 

starting here... 

K: Who said that? All of them? 

I: All of them, because the woman was waiting for their 

consent... Maybe it was no one... maybe they were only 

voices, who had gathered around just like people gather 

in squares or around the table for dinner. (I MUSES)... 

Or maybe it was just me. (IMPATIENT) Of course! 

K: What about the green lights? 

I: They were the others... the opponents. Those who came 

afterwards. 

K: So the green lights were the others, then? The others 

who were not everybody? Who were only a few? A few!? Is 

that it? 

I: Yes, and... if this keeps going on like this, yes. The 

voices belonged to some of them and the impressions of 

light belonged to the others. We can’t really say “all 

of them”. But we can say “some of them” and “some of the 

others”. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



14 15

Se
gu

ir 
as

 lu
ze

s 
ve

rd
es

 /
 F

ol
lo

w
in

g 
th

e 
gr

ee
n 

lig
ht

s

Se
gu

ir 
as

 lu
ze

s 
ve

rd
es

 /
 F

ol
lo

w
in

g 
th

e 
gr

ee
n 

lig
ht

s

Is
ab

el
 C

ar
va

lh
o

K: Então, nada podias fazer... tapar os ouvidos ou fechar 

os olhos... porque se vinham de dentro, estavam lá. Mes-

mo com tudo fechado, não é? Será isso?

I: Isso. Sim. Isso. Mas não, não estava tudo fechado... 

a quilo vinha de algum sítio...

K: Então, como eram as vozes? Uma coisa de cada vez, vamos!

I: Assim: 

“Queres ir, vai... queres ir, vai, queres ir, 

vai!! Ou estás com medo?”

 Mas antes que me esqueça, diziam também: 

“Mas não ficaste lá porquê? Tu sabes que nin-

guém te vai dar o mesmo que aqui.”

K: Mas eram concordantes, então?

I: Eram. No início até pareciam diferentes, pareciam mui-

tas, mas aos poucos tornaram-se indistintas, já eram só 

minhas, com a minha voz — isso mesmo, minhas. 

K: E isso prolongou-se por quanto tempo...?

I: Que dizes? Sim, por algum...

 E então, mesmo aí, já nessa altura, eu respondia mas 

 com medo: 

“o que é isto?” 

K: Era porque querias saber...

I: Como quem sabe coisas concretas? Coisas reais? Não, era 

como se eu agora quisesse saber tudo... Mas claro, tenho 

interesse. Mas deixa-me dizer-te que depois continuavam 

assim: 

“Ah, deu-se a tanto trabalho para nos impor-

tunar e podia ter feito isso sem nós! Então 

ponha-nos em tribunal! Faça isso.” 

 

 Mas era numa outra situação. No fundo, semelhante. 

K: As vozes são feitas de mais do que uma experiência? É 

isso?

K: So, there’s nothing you could do... covering your ears 

or closing your eyes... because it came from within, 

they were there. Even with everything closed, isn’t that 

right? Does it make sense?

I: Yes, it does. But no, not everything was closed... it 

came from somewhere... 

K: So what were the voices like? One thing at a time, come 

on! 

I: Something like this:

“If you want to go, go... If you want to 

go, go. If you want to go, go! Or are you 

afraid?”

 Before I forget, they also said: 

“But why didn’t you stay there? You know no 

one will ever give you what you have here.” 

K: They were consensual, then? 

I: They were. In the beginning, they seemed different, 

they seemed many, but gradually they became indistinct, 

they were only mine, along with my voice — that’s right, 

mine. 

K: And for how long did this go on...? 

I: What did you say? Oh, yes, for some time... actually. 

And then, at that precise moment, I said, a bit 

 frightened: 

“what is this?” 

K: That’s because you wanted to know...

I: Like someone who knows concrete things? Real things? No. 

It wasn’t as if I wanted to know everything now... but 

of course, I am interested. But let me tell you that it 

went on like this: 

“Oh, she took to such pains to tease us and 

she could have done it without us! Well, then 

takes us to court! Do it.” 

 

 But it was a different situation. Actually, it was a 

similar one. 

K: Are the voices coming from more than one experience? Is 

that it? 
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I: Sim. Era como se eu estivesse ali sem me mexer, também 

à espera que me dissessem que podia... (IRREQUIETA)... 

qualquer coisa. Eu ainda insisti:

“Pôr em tribunal, eu?! Mas posso?”

 Ao que eles responderam: 

“No fundo não sabe o que quer e obriga-nos a 

decidir para nos colocar um processo em 

cima? Quer pôr as culpas nos outros e sair 

ilesa...” 

 E eu:

“Ilesa, eu?! Nunca tinha pensado nisso!” 

 Eles:

“Mais vale que assuma que não é capaz de fa-

zer nada sozinha!” 

 Eu:

“O que dizem?! Eu? Logo eu?”

 Eles:

“Ah! Vá buscar quem lhe dê o braço e deixe-

-nos em paz. Não queremos ter nada a ver com 

isso. A responsabilidade é sua. SUA.” 

 Eu:

“O quê? Mas é um espaço comum!”

 Eles:

“O que é que isso importa? É comum se nós 

quisermos! Cada um por si!” 

K: Isso é real?

I: Deve ser, ou não, talvez não...

K: Mas então esperavas o quê? Seja lá de quem for e de que 

lado esteja...

I: Que percebessem que não era realmente capaz de tomar 

decisões em relação ao que era comum. Quanto mais em 

relação ao que era... meu... pois até então pensava que 

não tinha nada de meu. 

K: Mas o que era, então, comum? Tu? Mas isto não era sobre 

ti? O que é que isso tem a ver com um espaço comum... ?

I: O facto de vivermos e de morrermos!! Não é óbvio?

K: E isso que tem?

I: É um espaço comum que partilhamos... como posso decidir 

sobre o que quer que seja? Sozinha...?

I: Yes. It was as if I was there without moving, also wait-

ing to be told I could do... (RESTLESS)... anything. I 

even insisted: 

“Take you to court, me?! But can I?”

 To which they replied: 

“Basically, she doesn’t know what she wants 

and she forces us to decide so that she can 

take us to court. She wants to put the blame 

on someone else and get away with it...”

 And I said: 

“Away with it, me?! I’ve never thought 

about that!” 

 They said: 

“She should admit that she’s not capable of 

doing anything by herself!” 

 I said: 

“What are you saying?! Me? Me, of all 

people?”

 They said: 

“Come on! Go find someone who can give you a 

hand and leave us alone. We want nothing to 

do with it. It’s your responsibility. YOURS.”

 I said:

“What? But it’s a common space!”

 They said:

“Who cares? It’s only common if we want it to 

be! Everyone for oneself!” 

K: Was that real?

I: It must have been, or not, maybe not... 

K: So what were you expecting? Whoever they were and what-

ever side they were on... 

I:  That they may realize that I wasn’t really capable of 

taking decisions on what was common. Let alone on what 

was... mine... because until then I thought I had noth-

ing of my own. 

K:  But what was common then? You? But wasn’t this about 

you? What does it have to do with a common space...?

 

I:  The fact that we live and die! Isn’t it obvious? 

K: And so what? 

I: It’s a common space that we share... how can I decide on 

anything? By myself...? 
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K: Pois, como havia de ser? Sozinha, claro.

I: E logo caio, não é? Como a neve, calcada, que forma uma 

camada de gelo... vês cair alguém à tua frente, riste-

 -te, caminhas a rir e cais no mesmo sítio! Não é isso? E 

perguntas-te: 

“O que isto é?”

 É isso? Achas que é isso? 

K: E há mais alguma coisa? Ah, essa é boa... de facto, com-

preendo...uma mulher sentada numa sala escura, vestida 

de escuro, com as cortinas vermelhas... durante quanto 

tempo esperou? Isso, sim, dá vontade de rir.

I: Vou pôr as coisas de outra forma: quando vinha para cá, 

parei num semáforo verde. Sim, verde... Passo a expli-

car. Qualquer um — tu, por exemplo — diante dos semá-

foros já só esperas o vermelho, como quem espera o pior, 

um obstáculo, de tal modo que, quando está verde, vês 

 um vermelho! É imediato. Ridícula esta interiorização 

 de que vai sempre aparecer um vermelho. É do hábito! 

 E é como:

“Vai, do que é que estás à espera?”

 O que muda o sentido. E repara que já não tem um senti-

do negativo ou um tom irónico. Querem mesmo dizer: Vai! 

V-A-I! Mas tu já não consegues ver ou ouvir isso e dás-

 -te conta de que construíste essa mesma ironia. Só ar-

ranjaste uma nova  forma de ouvir — que é essa de que 

estão a gozar contigo. E as luzes verdes aparecem e, 

ainda assim, as vês com desconfiança... Um semáforo 

verde é só isso e não mais do que isso... Mas é mesmo 

para avançar?, perguntas-te. Porque as vês vermelhas! 

(PEQUENA PAUSA)

 E quando reflecti um pouco... disse-lhes: 

“Querem que eu caia?”

K: Como assim? Se já tinhas percebido que eras tu que podi-

as estar enganada...

K: Well, how else? By yourself, of course.

 

I: And then I will fall, right? Like the layer of ice formed 

after stepping on the snow... You see someone fall in 

front of you, you laugh, you keep on laughing while you 

walk and you fall in the same place! Isn’t it? And you 

ask yourself: 

 “What is this?” 

 That’s it? Do you think that’s it?

K: And is there anything else? Really?... Oh, I see... 

a woman dressed in black sitting in a dark room, with 

red curtains... how long did she have to wait? That, my 

friend, is what really makes you want to laugh. 

I: Let me put it this way: when I was heading here, I 

stopped at a green light. Yes, green... Let me explain. 

At a traffic light, everybody — including you — expects 

to see a red light, as if they were hoping for the worst, 

for an obstacle. So, when it’s green, people still think 

it’s red! It’s immediate. This ridiculous internalized 

feeling that we will always find it red. It’s a habit! 

And it’s like: 

“Go, what are you waiting for?” 

 The meaning has changed. You only need to realize that it 

no longer has a negative effect or an ironic tone. They 

really mean: GO! G-O! But you no longer see or hear that 

and you realize you’ve built that very same irony. You 

only found a way of hearing it — as if they were mock-

ing you. And the green lights appear and yet you find 

them suspicious... That’s what a green traffic light is 

about, nothing but that... “But is it really for me to 

go ahead?”, you ask yourself. Because you still see them 

as red! 

(SHORT PAUSE)

 And when I thought about it for a bit... I told them: 

“Do you want me to fall?” 

K: What do you mean? You had already realized that it was 

you who was wrong... 
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I: Pois, eu sei. Mas depois disseram:

“E olha no que deu... Olha para ela tão cheia 

de si! E ainda quer mais! Quer o quê, que lhe 

dêem luz verde? Hã?! Disparate! Vai para tri-

bunal connosco, o que é que lhe fizemos? Se 

lhe dizemos uma coisa acha que não queremos 

saber dela, se lhe dizemos outra vai dar ao 

mesmo. Quer atenção. Que educação têm estas 

pessoas...”

K: E tu?

I: Desta vez respondi... Arranjei uma forma... de lhes 

mostrar que não, que eu era a mesma. Não, não, a mesma 

que antes, não! Era a mesma que toda a gente... mais do 

que isso, que era mais gente que toda a gente... que era 

tão igual que já não tomava certas liberdades como ga-

rantidas! Era isso mesmo. Mas a resposta não tardou...

“Esta não é boa, é uma ameaça! Vêem o que lhe 

aconteceu? Quem é que ela pensa que é?”

K: Que lindo, hã! Mas ias onde?

I: Que era tão igual que não podia decidir dar um passo em 

falso sem que soubessem, sem que aprovassem. 

K: A ouvir vozes e a ver luzes, de facto igual! Ah ah! Uma 

ameaça! Sujeitando-se à aprovação...

I: Ameaça, para quem? Mas não é assim com toda a gente?

K: Vens com essas coisas... e são assustadoras. 

I: Que cabem cá dentro, como se eu fosse só uma superfície 

onde este diálogo tivesse lugar... às vezes penso 

 se terá realmente só a ver comigo? Percebes porque per-

gunto: 

“o que é isto?”

K: As pinturas castanhas... é do tempo ou é dessa mistura 

de vermelhos e verdes, misturadas nessa cor pardacenta 

que é isto?

I: Yeah, right. But then they said: 

“And look how that turned out... Look at her 

so full of herself! And she still wants more! 

What does she want? Does she want us to give 

her the green light?! Huh?! Nonsense! She is 

taking us to court. Why, what have we done 

to her? If you say something to her she 

thinks we don’t care, if we say something 

else, it’s exactly the same. She wants atten-

tion. How rude...”

K: And what did you say? 

I: This time, I answered back... I found a way to... show 

them that they were wrong, that I was the same... no, 

no, not the same as before, but the same as every-

one else... more than that, that I was even more than 

everyone else... that I was so much like them that I no 

longer took certain liberties for granted! That’s it. 

But I didn’t have to wait long for the answer... 

“She is not well, she is a threat! See what 

has happened to her?! Who does she think 

she is?”

K: Oh, please! But where were you? 

I: I was saying that I was so much like them that I couldn’t 

decide to take a wrong step without them knowing, with-

out their approval.

K: Hearing voices and seeing lights?! That’s exactly like 

them! Haha! A threat, for God’s sake! Subjecting your-

self to their approval... 

I: A threat to whom? But isn’t it like that with everyone?!

K: You come up with these things... and it’s frightening. 

I: These things are inside me, as if I was just a surface 

in which this dialogue takes place... sometimes I think 

if it is just me. Do you understand why I ask: 

“what is this?”

K: The brown paintings... are they the result of time or 

of a mixture of red and green, mixed with that brown-

ish-coloured what is this? 
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I: É isso... as vozes e as luzes que eu coloco lado a lado, 

entre os outros e os outros, concordantes e opositores. 

É isso que é feito de pinturas de uma mulher e de ser-

pentinas de luz. A mulher a meio, paralisada. A mulher 

vestida de castanho escuro, à espera de se posicionar. 

Tudo reflexos, tudo contrastes entre momentos contínuos. 

Imagino que seja sobre a obediência. E sobre porque obe-

decemos quando obedecemos. É ISSO!

K: Obedecemos ao que obedecemos, por amor... porque 

 aceitamos.

I: Por amor... 

“Uma mulher tem o quê? Família, os amigos, 

vizinhos, amantes...?”

 disseste tu. Obedecemos por obedecer. Mas nem o amor nem 

a obediência por amor é algo que compreendamos... que 

saibamos... o que é. 

 

(PEQUENA PAUSA)

K: Mas eu respondo-te... sem saber porquê...

I: E eu estou aqui e obrigo-te a falar...

K: Pois, estamos aqui e falamos, fazemo-nos obedecer.

I: Sim, e nem nos ocorre deixar de procurar o que é isto...

K: Deixa... não vale a pena ir tão longe que não nos leva a 

lado nenhum. Concordância, aprovação, o-b-e-d-i-ê-n-c-

 -i-a... essa é que é a questão? Quase que concordo... 

Mas logo tu... Eu, sim, preciso. Mas tu? 

I: Inconcebível, não é? Não aparento nada. É tão fácil ver 

facilidades nos outros só porque não espreitamos para 

dentro deles! Repara, aconteceu dar-me conta de que sim, 

de que preciso. Mas é isso assim tão extraordinário?

K: Lá nisso revejo-me... lá nisso de não perceber bem como 

se aplicam estas palavras... mas até me parece acertado. 

Mas então, era como se esse aspecto em ti te tornasse 

 o quê?

I: That’s it... the voices and the lights put side by side, 

among these others and those others, advocates and oppo-

nents. That’s made out of the woman’s paintings and 

 the serpentines of light. The woman standing in the 

center of the painting, half-paralyzed. A woman dressed 

in dark brown, waiting to take a stand. All of them re-

flections, contrasts between continuous times. I suppose 

it’s about obedience. And about why do we obey when we 

obey. That’s IT!

K: We obey to what we obey because of love... because we 

accept it. 

I: Because of love... 

“Who does a woman have? Family, friends, 

neighbours, lovers...?” 

 Those were your words. We obey for the sake of obeying. 

But neither love nor obedience out of love is something 

that we understand... that we know... that we know what 

it is... 

(SHORT PAUSE)

K: But I have an answer for you... without knowing why... 

I: And I’m here and I’m making you talk to me... 

K: Well, we’re here and we are talking, we are making each 

other obey. 

I: Yes and it doesn’t occur to us to stop thinking about 

what is this...

K: Forget it... Why go that far if it takes us nowhere? Con-

sent, approval, o-b-e-d-i-e-n-c-e... is that the point? 

I almost agree... But you, of all people... I, for one, 

need it. But you? 

I: Unthinkable, isn’t it? It seems out of character. It’s 

so easy to take others for granted just because we don’t 

really look inside them! You see, I realized I do need 

it. But... what’s so extraordinary about it? 

K: I understand that... not realizing how these words apply 

to my experience... it’s actually kind of reasonable. 

But, in that case, what does that make of you? 
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I: O oposto do que eu pensava que era até então... passiva, 

em espera. EU ESTAVA À ESPERA. E isto de repente assen-

tou-me que nem uma luva. Tornava-me na ameaça de con-

fusão que as vozes revelaram... 

“quem é que ela pensa que é?” 

 Porque, no fundo, era só uma vontade de pertencer.Afi-

nal não éramos todos pessoas que partilhavam um espaço 

comum...? E não tomávamos todos juntos conta desse es-

paço? Mas não, levantou suspeitas... Deixavam-me cair 

sozinha num espaço infinito de possibilidades para tomar 

decisões. Como se eu devesse saber à partida o que era 

preciso... o-b-e-d-e-c-e-r...

K: E era preciso um tribunal? 

I: Ah, eu não tinha intenção de ir por aí... mas se preciso 

fosse... Nenhum ser humano vive num espaço infinito... e 

por si só. Por isso... reclamei. 

K: Tudo isto acontece no dia-a-dia, de modo quase imper-

ceptível... Mas tu queres mesmo que isto avance? (COM 

UMA CERTA IRRITAÇÃO) Mas tu não aguentas... simplesmente 

não aguentas...

I: Ah, espera, e ainda há isso: “Não aguentas a tensão”... 

também já ouvi isso antes. Então eu podia ir? Era isso, 

sem mais nada? E fazer o que quisesse? 

(PAUSA)

 A pintura da mu lher sentada, as cortinas vermelhas... as 

luzes verdes no exterior... E as vozes a cantarolar como 

que a mastigar vários sentidos. Não havia nada a que eu 

me pudesse agarrar... É assim: pegas nas palavras, mudas 

o tom que se lhes é dado e é outra coisa... nem precisas 

de esperar muito... eu não ia e ficava e ficava e caía e 

caía e ficava. Era quase igual, ir ou ficar. Porque obe-

decia cegamente, sem saber a quê. Isso sim, lá isso sim, 

perturba-me... Mas percebi que podia paralisar esse mo-

mento e reconhecer o que podia ou não aceitar... adian-

do por um pouco o momento de aceitar o que era da minha 

res ponsabilidade... apenas para poder reconhecê-la...

I: The opposite of what I thought I was until then... pas-

sive, waiting. I WAS WAITING. And it suddenly fit me 

like a glove. I became a threat, the threat of confusion 

those voices were talking about... 

“who does she think she is?”

 Because, deep down, it was just me wishing I belonged. 

After all, weren’t we all just people sharing a com-

mon space...? And didn’t we all take care of that space 

together? But no, that raised suspicions... They let me 

fall by myself in a space with endless possibilities of 

making decisions. As if I should know what it takes... 

to o-b-e-y... 

K: And was it necessary to go to court? 

I: Well, I wasn’t planning to, not really... but I would 

have if need be. No human being lives in an infinite 

space... all by itself. So... I complained. 

K: All of this happens on a day-to-day basis, almost with-

out notice... And you want to go ahead with it? (SLIGHT-

LY ANNOYED) But you can’t handle it... You just can’t 

handle it... 

I: Oh, wait! And then there’s that: “you can’t handle the 

pressure”... I’ve heard it before. So I could have gone? 

That was it, nothing else? And I could have done whatev-

er I wanted? 

(PAUSE) 

 The painting of the woman, sitting, the red curtains... 

the green lights on the outside... And the voices were 

humming as if digesting different meanings. There was 

nothing I could hold on to... It’s basically like: you 

take the words, you reset their tone and they’re already 

something else... you don’t even need to wait long... I 

ended up not going and staying, and then I stayed and 

fell, and then I fell and stayed. It was almost the same, 

going or staying. Because I blindly obeyed, not knowing 

what I was obeying to. That, actually, that really both-

ers me... But I realized I could freeze that moment 

 and think about what I might or might not accept... 

 putting of taking responsibility... just to be able 

 to recognize it...
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Neste instante, e de forma inesperada, entra em cena a pintora 

Aurélia de Souza. Surpreendidos, os dois amigos, observam-na 

atentamente enquanto esta proclama... 

AS:  Era Inverno em Paris e a neve intercalava com a chuva 

miúda; o chão estava em gelo... Caminhava muita gente 

em direcção à estação. No passeio em frente a uma loja, 

um homem caminhava com um saco de compras. De repente, 

escorregou e caiu. Quatro pessoas socorreram-no e levan-

taram-no pelos braços. As compras no chão — uma porcar-

ia! A luz da loja iluminava a cena. O homem era velho e 

pesado. Foi um estrondo. Perante esta imagem, um grupo 

que vinha atrás pôs-se a rir e um deles comentou... 

“Então ele não tinha botas de neve? Então ele 

não viu o gelo? Então ele não é daqui, só 

pode ser de fora... que parvo!” 

 Enquanto o homem se limpava e massajava as partes tra-

seiras doridas, aquele que havia troçado do homem, ao 

passar no mesmo sítio, caiu redondo, dando um grito 

agudo que fez com que muito mais gente se começasse a 

rir... O homem, que pouco antes tinha caído, ainda em 

choque, disse: 

“Oh, pensei que este era daqui — que 

palhaço!”

Os dois amigos, provavelmente entusiasmados com a conversa 

em curso, ignoram a presença da pintora que se lhes assomou 

vestida com um hábito franciscano. Aurélia desaparece. A 

partir deste momento manifestar-se-á ocasionalmente apenas 

através da sua voz.

 I: Isso mesmo. É isso!

 K: Ah, é ISSO? (ENCONTRANDO A SOLUÇÃO) Agora percebo... Não 

é? Que graça! Ah, não me digas que não é isso MESMO? Não 

vos serve este mundo! Vêem uma pessoa que cai, a seguin-

te ri-se e, quando menos se conta, pum! Nada a fazer. A 

vossa ambição toma-vos conta de tudo... não basta isto! 

E tomar isto como isto. Estão dispostas a meterem-se em 

tudo, ali mesmo onde se abre o mais pequeno espaço, bas-

ta uma frinchinha e lá estão vocês. A fazer geometria. 

É geométrica, não é? A vossa linguagem... tão rara e ao 

mesmo tempo tão vulgar. 

I: No limite, sim. Porque nada nos é claramente dito, ensi-

nado, garantido... e procuramos ir cada vez mais longe.

At that moment, the painter Aurélia de Souza unexpectedly comes 

in. Surprised, the two friends watch her carefully while she 

speaks...

AS:  It was a snowy and drizzly winter in Paris; there was 

ice on the ground... a lot of people were heading to-

wards the station. On the pavement in front of a store, 

a man was walking by with a shopping bag. Suddenly, he 

slipped and fell. Four people came to rescue him and 

lifted him up by the arms. The shopping was all over the 

floor — a mess! The light from the store lightened the 

scene. The man was old and heavy. He fell with a bang. 

Following behind, there was a group of people who began 

to laugh. One of them said: 

“How come he didn’t have snow boots? How come 

he didn’t see the ice? He’s obviously not a 

local; he must be a foreigner... how silly 

of him!”

 While the other man was rubbing his sore back, the man 

who was mocking him passed the same spot and he too 

fell. When the man who was mocking him passed the same 

spot, he too fell on the ground, with a shriek that made 

a lot more people start laughing... Still in shock, the 

man who had first taken a fall said: 

“Oh, I thought he was a local — what a 

clown!”

The two friends, probably too excited by their own con-

versation, soon ignored the painter’s presence, who loomed 

before them wearing a Franciscan habit. Aurelia disappears. 

From this moment on, she only makes her presence be felt 

through her voice.

I: That’s actually it. That’s it! 

K: Oh, THAT? (FINDING THE ANSWER) I can see it now... It’s 

really that, isn’t it? How amusing! Please, don’t tell 

me it’s not REALLY it! This world is no good for you. 

You see someone falling, someone laughs and, when you 

least expect it, bang! There’s not much to do. Your am-

bition takes it all... this is not enough! And taking 

this to be this? You wish to meddle in everything, even 

in the smallest space — a crack, it’s all you need and 

off you go. Doing geometry. It is geometric, is it not? 

Your language... So rare and yet so ordinary. 

I: When it comes to that, yes. Because nothing is clearly 

told, taught, guaranteed... and we try to go farther and 

farther.
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K: Ao ponto de serem ridiculamente vulgares...

I: (CONCORDANDO) Ao ridículo de não saber obedecer e de 

forjar pretextos para obedecer... mas o que desejamos 

é o que é maior... a humanidade! Mais que isso, tudo 

o que existe — desde o que é mais pequenino... Como 

os santos... e os artistas também... E chegam as luz-

es verdes... uma atrás da outra... e vêm de dentro. E 

fazem-nos pensar de outro longe. E poucas vezes de per-

to... como se nos afastássemos daqui...

K: (IRREQUIETO E MUDA DE TOM) Apaga a luz...chega. 

I:  Que luz? 

AS: “A luz é um espelho de Deus”.

K: Todas. A fraqueza faz com que vocês se agarrem a uma 

ambição desmedida de tudo compreender, de tudo saber... 

disfarçada pelo modo relativo como colocam as coisas. 

“Saber, saber, não sei bem...” mas, na realidade, querem 

saber TUDO!  Isso deveria terminar. 

I: Consta que essa mulher esperou pela Visitação para dar à 

luz...

AS: “E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, 

pai, mãe, mulher, filhos ou terras por causa do Meu nome 

receberá cem vezes mais”.

(PAUSA)

K: Mas estamos onde?

I: Aqui; num jardim, à noite, entre japoneiras raras com 

cães por todo o lado... Numa casa na margem de um rio. 

Estamos debruçados sobre um lago... vejo que salta uma 

rã! Ploc!

K: É aqui que temos estado desde o início?

I: Sim. 

K: Pois bem, NÃO. Não é aí que estamos, estamos no meio da 

cidade... (ZANGADO), não longe de um rio mas em frente a 

um viaduto... nenhuma rã salta... Ou salta?!

K: To the point of being ridiculous and vulgar... 

I: (AGREEING) The ridicule of not knowing how to obey and 

of forging excuses for obeying... but what we long for 

is much higher... humanity! More than that, we long for 

the whole existence — including the smallest ones... 

Like the saints... and the artists too... And then come 

the green lights... one after the other... and they come 

from the inside. And they make us think from a different 

perspective... usually from afar, seldom close to it... 

As if we were far away from here... 

K: (RESTLESS AND CHANGING THE TONE) Turn off the light... 

It’s enough.  

I: What light? 

AS: “Light is God’s mirror”. 

K: All of them. Your weakness makes you hold on to an ex-

cessive ambition of knowing it all, understanding it 

all... an ambition in disguised, considering the way you 

put it. “To know, to  really know, I’m not sure” ... but  

you actually want to know EVERYTHING. That must end. 

I: They say this woman waited for the Annunciation to give 

birth... 

AS: “And everyone who has left houses or brothers or sisters 

or father or mother or children or farms for My name’s 

sake, will receive a hundred times as much”.

(PAUSE)

K: But where are we? 

I: Here; in the garden, at night, around rare camellias, 

with dogs everywhere... In a house beside a river. We’re 

leaning over a pond... I see a frog jumping! Plop! 

K: Have we been here all along? 

I: Yes, we have. 

K: Well, no, we HAVEN’T. That’s not where we’ve been. 

 (ANGRY) We are in the middle of the city... not far from 

a river but across a viaduct... there’s no frog jump-

ing... or is there?! 
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I: Sim... Mas faltava falar da casa e dos cães que a cerca-

vam – à mulher, que mais tarde se fez fotografar vesti-

da de Santo António, juntinho da capelinha, por amor... 

um amor infinito por tudo. Queres maior entrega do que 

essa? À falta de melhor agarrou-se a... Tinha vindo de 

Paris... E queria ir... mas percebeu que já não tinha 

que fugir. Que não existia fuga. Assim como eu...

K: É a confusão. As mulheres caminham como sonâmbulas... só 

trazem confusão. Daqui só se vêem semáforos por todo o 

lado, uns a seguir aos outros. São essas as únicas luzes 

que se vêem.

I: Disseste: apaga a luz? Queres dizer isso mesmo? (COM UMA 

CERTA EXCITABILIDADE) Apagar as luzes da cidade, toda, 

fazê-la escurecer... 

K: Quero dizer: recomeçar... desfazer um cenário inventado 

a partir de impressões abstractas... porque não são mais 

do que isso, efeitos físicos e de uma cabeça tola...

I: O quê? Então não concordas, também tu, que esperamos 

concordâncias, aprovações... pretextos para obedecer, a 

que nos agarrar e que nos façam pertencer... E que este 

sonho é um sinal disso MESMO? Um SINAL...!

K: Estás a criar um problema...  porque no fundo és uma de-

sordem, uma mentalidade anarquista medonha... Estado... 

Família... são apenas uma parte do que queres corres-

ponder à força, submeter, porque a outra parte de ti 

está já noutro lado, em fantasias... Pondo as coisas de 

outra maneira — desisto. Obedecemos por obedecer. Que 

mal há nisso?!

I: Yes, there is... But we forgot to talk about the house 

and the dogs around her — the woman who photographed her-

self dressed as Saint Anthony, near the tiny chapel of 

love... an infinite love for everything. How about that 

for a commitment? There was nothing left, so she held 

on to it... She had come from Paris... and she wanted 

to go... but she realized she no longer had to escape. 

There was no escape. Just like me... 

K: It’s all rather messy. Women walk like sleepwalkers... 

they are a hazard. From where we’re standing, we can 

only see traffic lights everywhere, one after the other. 

They are the only lights we are able to see.

I: Did you say, turn off the light? Do you really mean it? 

(SLIGHTLY EXCITED) To turn off the city lights, all of 

them, to black out the city...

K: What I mean is: to start over... to undo a scenario made 

out of abstract impressions... because they are nothing 

but that, the bodily effects of a silly mind... 

I: What? So you don’t agree that we long for consent, ap-

proval... pretexts to obey, to which we may hold on to 

and that make us feel we belong... And that this dream 

is actually a sign? A SIGN...! 

K: You are making such a fuss about it... because, deep 

down, you are a mess, a terrible anarchic mind... 

State... Family... they’re just part of what you are 

trying to submit yourself to, because the other side of 

you is already elsewhere, fantasizing... In other words 

— I give up. We obey for the sake of obeying. What’s 

wrong with that?! 
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I: Pois é isso... trocamos as cores! Misturamos as vozes... 

Ouvimos o que esperamos ouvir... precisamos de mudar 

essa espera... Ou não? Que vem de uma mecânica, de uma 

interiorização infundada... 

(PAUSA)

 Concordas? Vou-te dizer o seguinte: também eles tinham 

medo dela... da mulher da pintura, da pintora... Quando 

saía, caminhava de costas rectas com sapatos largos; as 

crianças fugiam; quando não podiam, submetiam-se a ela, 

que as pintava com cara inocente... Inocentes?! Elas lá 

eram inocentes? Mas ficava bem pintá-las assim. (MUR-

MURA) A pintora tinha uma maneira rara de se rir de si 

mesma com sabedoria... Expunha-se assim! E chamavam-lhe 

ridícula... E, no final, ela sabia... sabia como po-

dia... experimentou saber... como obedecer, numa doce 

obediência que a libertava... Estado, Família... Pois, 

sabia sim... foi percebendo aos poucos que isso também 

era preciso, mas (mesmo assim) uma parte dela estava... 

AS: “Eles não são do mundo, como Eu não sou do mundo.” 

K:  Mas não é a espera um movimento que transcende a própria 

espera?

I: Queres dizer: que transcende a própria ideia de espera?

K:  Quero dizer que quando digo recomeçar, quero dizer... 

isso mesmo. Lavar as palavras das acções. Retirar o ir-

relevante da biografia. E da pobreza da espera tal como 

a entendes... entendê-la antes como a duração, um esta-

do de duração comprometida, em que obedeces a um sentido 

próprio e a ele te agarras... é um antes do movimento, 

da atenção dada... ao que se aproxima...

I:  Sim... talvez...

K: E mais, não era ela uma republicana? Ela estava acima 

disso do que falas e do que compões numa noite triste 

de Outono... Ela, sim.... era outra... não há modo de 

sabermos quem era, mas só posso discordar desse retra-

to patético, reconstruído como se fosse sempre dia de 

aflição. (IMPACIENTE) E quando digo recomeçar, quero 

dizer... isso mesmo. 

I: Não viste mesmo uma rãzinha a saltar? Pois saltou...

I: That’s exactly it! We switch the colours! We mix the 

voices... We hear what we expect to hear... we need to 

change this expectation... Don’t we? Which comes from a 

mechanical, groundless internalization...

(PAUSE)

 Do you agree? Let me tell you this: they too were afraid 

of her... of the woman in the painting, of the painter... 

When she was out, she walked with her back straight, with 

big shoes. Children fled from her; when they couldn’t 

escape, they submitted to her and she painted them and 

their innocent faces... Innocent?! They were not in-

nocent! (MUTTERS) But painting them like that suited 

her purposes. The painter had an exquisite way of wise-

ly laughing at herself... She opened herself! And they 

called her ridiculous... And in the end she knew... she 

knew that she could have tried to know... how to obey, 

with a sweet obedience that freed her... State, Family... 

She did, yeah. She slowly realized that that was also 

necessary, and yet there was a side of her that... 

AS:  “They are not of the world, as I am not of the world.”

K: Don’t you think the act of waiting transcends the very 

idea of waiting? 

I: Transcends the idea of waiting? 

K:  What I mean is: it’s like starting over... that’s it. To 

wash out the words from the actions. To remove what is 

irrelevant out of biography. And all this waiting you’re 

talking about... its duration, its compromised duration, 

during when you obey in a particular sense, a sense 

which you hold on to, is actually prior to that move-

ment, to the attention... to what is approaching... 

I: Yes... maybe... 

K: Actually, wasn’t she a Republican? She was beyond that, 

beyond all you’ve been talking about and making up in 

this sad autumn night... She was definitely something 

else...  there is no way of knowing her, but I can only 

disagree with this pathetic portrait, reconstructed as 

if every day was a day of distress. (IMPATIENT) And when 

I say starting over, I really mean it. 

I: Are you sure you didn’t see a little frog jumping over 

there? Because she did jump...
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Fechemos os olhos e observemos atentamente o que acontece no nos-
so campo de visão. Quando questionadas, muitas pessoas dirão que 
nada acontece, que não vêem nada. Não é de admirar, pois é preciso 
uma certa prática para que alguém consiga auto-observar-se de modo 
satisfatório. Mas basta dar a atenção necessária para, gradualmente, 
se conseguir distinguir várias coisas. Em primeiro lugar, em geral, 
um fundo negro. Neste fundo negro, pontos brilhantes que ocasio-
nalmente vão e vêm, subindo e descendo, lenta e calmamente. Com 
frequência, manchas de muitas cores, umas vezes pálidas, outras, 
pelo contrário, para certas pessoas, tão brilhantes que a realidade não 
se lhes pode comparar.1 —— Sonhos, Henri Bergson

————— Este excerto específico de Sonhos, a palestra dada por Henri 
Bergson, em 1901, na qual o autor compara um gesto acordado e as suas 
consequências ao estado de sonho, foi um dos textos referidos por Isabel 
Carvalho como tendo sido fundamental para a sua demanda. Conhecemo-nos 
há dois anos atrás, uma noite, num café, quando ela me falou pela primei-
ra vez do seu sonho de prestar homenagem a uma outra artista do Porto, 
Aurélia de Souza. Na altura, recomendou-me vivamente que visitasse as co-
leções que mostram o trabalho desta artista, conselho que prontamente segui 
no dia seguinte, o último da minha estadia, pois a minha curiosidade havia 
sido despertada. Recentemente, Isabel Carvalho convidou-me a regressar 
ao Porto, uma vez que o seu projecto está prestes a concretizar-se. Ao longo 
de vários anos, Isabel Carvalho iniciou um processo que consistiu em reu-
nir informação, reflectir e trocar ideias sobre esta artista, cuja actividade se 
desenvolveu há 100 anos atrás. Há muito pouca informação sobre Aurélia de 
Souza em qualquer outra língua que não o português. Uma vez que consigo 
apenas decifrar ideias gerais com grande esforço e a um ritmo lento, o meu 
conhecimento da história de arte portuguesa é extremamente limitado, senão 
inexistente. Por isso, Isabel Carvalho iniciou um paciente processo de tra-
dução, síntese e análise para acompanhar a minha imersão no tema. Grande 
parte desse trabalho esteve na base deste texto.
————— Nessa noite, caminhamos, sob uma chuva miudinha cada vez 
mais insistente, em direcção ao local onde o projecto terá agora lugar, nas 
próximas semanas, iniciando aí uma visita guiada pela cidade, matizada 
pela figura de Aurélia de Souza. No século XIX, o Porto era um porto 
industrial em expansão, uma cidade internacional que atraía arquitectos 
e engenheiros como Gustave Eiffel, com o intuito de construir pontes, 
hospitais, estações e outros edifícios altamente inovadores. A comunidade 
mercantil inglesa estava firmemente estabelecida na cidade desde o século 
XVII por causa do comércio, mas os laços culturais eram particularmente 
1 Henri Bergson, Dreams, trans. Edwin E. Slosson, B. W. Huebsch, New York, 1914, 

p.16. (Acedido em Setembro de 2014: http://www.gutenberg.org/files/20842/20842-
h/20842-h.htm). Este texto foi apresentado pela primeira vez sob a forma de uma 
palestra, no Institut psychologique, em Paris, a 26 de Março de 1901.

Close the eyes and look attentively at what goes on in the field of  our 
vision. Many persons questioned on this point would say that noth-
ing goes on, that they see nothing. No wonder at this, for a certain 
amount of  practise is necessary to be able to observe oneself  satisfac-
torily. But just give the requisite effort of  attention, and you will dis-
tinguish, little by little, many things. First, in general, a black back-
ground. Upon this black background occasionally brilliant points 
which come and go, rising and descending, slowly and sedately. More 
often, spots of  many colors, sometimes very dull, sometimes, on the 
contrary, with certain people, so brilliant that reality cannot compare 
with it.1 —— Dreams, Henri Bergson

  

————— This specific extract of  Dreams, the lecture given by Henri 
Bergson, in 1901, in which the author compares an awakened gesture and 
its consequences with the state of  dreaming, was one of  the texts Isabel 
Carvalho relayed to me as having been essential in her quest. We had met 
two years earlier in a café one evening when she first told me about this 
dream of  hers to pay hommage to another Porto artist, called Aurélia de 
Souza. At the time, she highly recommended I visit the collections that 
present her work, which I determinedly achieved during the following and 
last day of  my stay since my curiosity had been ignited. Isabel Carvalho 
recently invited me to return to Porto since her project is about to come to 
a form of  realisation. Over the course of  several years, Carvalho entered a 
process which has consisted in collecting data, pondering and exchanging 
around and about this artist who was active one hundred years ago. Very 
little information is available about Aurélia de Souza in any other language 
than Portuguese. Since I can only decipher general gists with great ef-
fort and slow pace, my knowledge of  Portuguese art history is extremely 
limited if  not non-existent. Therefore Isabel Carvalho set about a patient 
process of  translation, summary and analysis to accompany my entry into 
the subject. Most of  this now forms the basis of  this text. 
————— That evening we strolled in increasingly thick misty rain to 
where the project is to take place in a few weeks’ time, hence starting an 
Aurélia de Souza tinted guided tour of  the city. In the 19th century, Porto 
was a thriving industrial port, a international city attracting architects and 
engineers such as Gustave Eiffel to build cutting-edge bridges, hospitals, 
stations and the like. The English mercantile community had firmly set-
tled there to trade since the 17th century but cultural ties were particularly 
strong with France. The city is often identified as a Romantic microcosm, 
as captured in the Museu Romântico da Quinta da Macieirinha. The ennui, 
self-destruction or sacrifice, and anxiety described by Gustave Flaubert 
1 Henri Bergson, Dreams, trans. Edwin E. Slosson, B. W. Huebsch, New York, 1914, 

p.16. (Viewed September 2014: http://www.gutenberg.org/files/20842/20842-
h/20842-h.htm). First presented as a lecture at the Institut psychologique, Paris, 
26 March 1901.
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fortes sobretudo com França. A cidade é frequentemente descrita como 
um microcosmos romântico, que o Museu Romântico da Quinta da 
Macieirinha procurou captar. O ennui, a auto-destruição ou sacrifício, e a 
ansiedade descrita por Gustave Flaubert ou as irmãs Brontë poderiam ser 
úteis para criar essa atmosfera. Depois de atravessar ruas carregadas de 
História, parámos diante de imponentes conjuntos habitacionais contem-
porâneos, olhando o espaço de vidro que havia antes sido um salão de 
vendas e agora acolhia exposições de arte. É aqui que “isso” vai acontecer. 
Múltiplas luzes urbanas brilhavam neste cenário molhado pela chuva, à 
medida que os carros passavam e alguns, poucos, transeuntes passavam ao 
longe. Como irá Isabel Carvalho ocupar e revelar este palco curioso, tendo 
a sua distinta predecessora em mente?
————— Aurélia de Souza, uma das mais importantes artistas portugue-
sas, começou a sua educação artística na pintura e no desenho relativamente 
tarde, com António da Costa Lima. Estudou depois com João Marques 
de Oliveira, sobretudo Pintura Histórica, na Academia de Belas Artes do 
Porto, a partir de 1893. Juntamente com Silva Porto, João Marques de 
Oliveira tinha viajado para França nos anos setenta do século XIX e havia 
regressado a Portugal para introduzir o Naturalismo. Aurélia de Souza 
nasceu no Chile, em 1866, a família dela esteve temporariamente emigra-
da para acompanhar o seu pai, cujo negócio estava ligado à construção de 
caminhos-de-ferro. Este parece ter sido um dado de grande importância 
para ela, uma vez que lutou toda a sua vida para renovar regularmente o 
seu passaporte chileno e manter a especificidade da distância e o estatuto de 
estrangeira. Como se ser ou permanecer uma estranha fosse essencial para 
o entendimento da sua própria subjectividade ou vis-à-vis o seu lugar no 
mundo. Ao regressarem a Portugal, o seu pai comprou a Quinta da China 
do século XVIII perto do Porto (hoje próxima da estação de comboio de 
Campanhã), na margem norte do rio Douro. Foi neste ambiente calmo e 
próspero que Aurélia de Souza viveu grande parte da sua vida. Retratou 
frequentemente vistas esplêndidas e interiores confortáveis, ainda que 
escuros. Segundo dizem, as enormes e espantosas japoneiras que hoje aí 
se encontram existiam já no tempo da pintora. Isabel Carvalho e eu per-
corremos esse lindíssimo espaço, no dia seguinte, numa longa caminhada 
ligeiramente humedecida pela chuva, apreendendo o lado Este da cidade, 
ao longo do rio e até ao mar, seguindo os possíveis passos da pintora. A vida 
de Aurélia de Souza no Porto parece ter-se movido entre a modernidade e 
o conservadorismo: incluía ciclismo, banhos gelados no oceano, um vizinho 
dinamarquês e amigos de Berlin, fotografia e cinema, dar aulas a meninas 
na Quinta, religião e superstição. Aurélia de Souza nunca casou mas teve o 
apoio e o mecenato da sua família. Muitas das suas irmãs casaram com ma-
ridos abastados e financiaram de diferentes formas os seus estudos artísticos 
e as suas viagens, e coleccionaram a sua obra. Este apoio parece ter implica-
do contrapartidas sobre as quais conversamos demoradamente. 
————— Por volta dos seus trinta anos, Aurélia de Souza foi para Paris, 

or the Brontë sisters might be useful to set an atmospheric scene. Having 
traversed streets charged with history, we stood amongst towering con-
temporary housing developments peering into the glass space which had 
been the sales room and now welcomes art exhibitions. This is where “it” 
will happen. Multiple urban lights glistened in these wet circumstances as 
cars slipped past and other passers-by were far and few between. How will 
Isabel Carvalho occupy or reveal this curious stage with her august prede-
cessor in mind? 
————— One of  the most important women artists in Portugal, Aurélia 
de Souza started her artistic training in painting and drawing relatively late 
with António da Costa Lima. João Marques de Oliveira then taught her, 
primarily history painting, at the Academy of  Fine Arts, in Porto, from 
1893. Along with Silva Porto, he had travelled to France in the 1870s and 
returned to Portugal to introduce naturalism. Aurélia de Souza was born 
in Chile in 1866, where her family had briefly emigrated to accompany her 
father’s business which was related to the building of  railways. This fact 
seems to have been of  great importance to her since she battled all her life 
to regularly renew her Chilean passport and retain this distant specificity 
and foreign status. As if  being or remaining an outsider was essential to her 
understanding of  her own self  or vis-à-vis her position in the world. On 
their return to Portugal, her father bought Quinta da China, an 18th cen-
tury property close to Porto (now near the Campanhã train station), on the 
northern bed of  the river Douro. It is in this peaceful house and well-to-do 
environment that Aurélia de Souza lived most of  her life. She often por-
trayed the splendid views and comfortable, albeit dark, interiors. The cur-
rent spectacularly large camellia bushes are said to have already been there 
in her time. Isabel Carvalho and I circumnavigated this beautiful location 
on the following day on a long moist walk encapsulating the east of  the city, 
along the river to the sea, following her likely footsteps. Aurélia de Souza’s 
life in Porto seems to have veered between modernity and conservatism: it 
involved cycling, cold baths in the ocean, a Danish neighbour and friends 
from Berlin, photography and cinema, teaching local girls at the Quinta, 
religion and superstition. Aurélia de Souza never married but she was given 
support and patronage by her family. Many of  her sisters married into 
wealth, they variously sponsored her art training and travels, and collected 
her work. This allowance seems to have come with strings attached which 
we discussed at length. 
————— In her thirties, Aurélia de Souza went to Paris between 1899 
and 1901 to attend the renowned Académie Julian (created in 1868 by 
Rodolphe Julian) where she followed the relatively classical tuition of  Jean-
Paul Laurens and Benjamin-Constant. They were both known for rigorous 
history and religious painting. Imagining her in the capital of  the arts at this 
touchstone moment between two centuries, during the 1900 Paris World 
Fair, at a time of  great optimism in modern progress, exposed as she must 
have been to different society values and liberties (including debate for 
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entre 1899 e 1901, para estudar na reputada Académie Julian (criada 
em 1868 por Rodolphe Julian), onde frequentou os cursos relativamente 
clássicos de Jean-Paul Laurens e Benjamin-Constant. Os dois artistas eram 
conhecidos pela história rigorosa e pela pintura religiosa. Imaginá-la na 
capital das artes neste momento de viragem entre dois séculos, durante 
a Exposição Universal de 1900 de Paris, numa altura de grande optimis-
mo relativamente ao progresso moderno, exposta como deve ter estado a 
diferentes valores e liberdades sociais, é, claro, mera especulação. O certo 
é que este contexto deve ter contribuído para algumas mudanças no modo 
como ela percepcionava o mundo e para uma consciência mais ampla de 
práticas artísticas mais vanguardistas. Os poemas de As Flores do Mal 
(1957), de Charles Baudelaire, tornaram-se uma das suas leituras favoritas. 
Durante este período, ela passou também algum tempo em Étaples, perto 
de Boulogne-sur-Mer, no nordeste de França, e dois Verões na Bretanha, 
seguindo os passos do grupo simbolista Nabis, saído da Académie Julien, 
que haveria de se tornar famoso dez anos antes. O desenho de Femme qui 
passe (c. 1900) que ela fez na Bretanha demonstra um grande interesse por 
um trabalho de tipo pré-Giacometti. A sua irmã Sofia, também ela artista, 
juntou-se a Aurélia, e, em 1902, ambas viajaram pela Europa, também com 
o intuito de visitar os mais importantes museus em Bruxelas, Antuérpia, 
Berlim, Roma, Florença, Veneza, Madrid e Sevilha. Registaram-se ainda 
algumas deslocações ocasionais (incluindo a vilas termais para tratamentos 
de saúde) até à data da sua morte, em 1922, embora a sua vida tenha estado 
principalmente ligada ao Porto.
————— A obra de Aurélia de Souza inclui paisagens e cenas da vida 
quotidiana doméstica. As experiências imediatas no Porto são a sua fonte 
artística principal. O seu estilo tendia para um Realismo figurativo ou 
Naturalismo, continuando nessa direcção mesmo depois dos seus estudos 
em Paris, com resquícios de efeitos simbolistas e impressionistas nas suas 
paisagens (embora de forma menos proeminente do que na obra do seu 
conterrâneo António Carneiro). Os seus temas incluíam interiores tene-
brosos, localidades e paisagens inspiradas na zona do Douro, os jardins e 
as plantas da Quinta, crianças e mulheres a trabalhar (a ler ou a coser), 
intercaladas com um tratamento mais negro, contemplativo, quase místi-
co da Visitação, de adros e de ateliers. Poderá isto indiciar a expressão de 
experiências separadas em tempos de mudança, desde as luzes verdes da 
Paris cosmopolita até ao cenário rural da Quinta, ao qual regressou? Isabel 
Carvalho admitira já uma profunda proximidade a Aurélia de Souza e, 
por conseguinte, revelou a intenção de interrogar livremente o que estará 
por detrás do trabalho da autora, de modo a revisitar a sua interpretação 
e a dar um passo em frente, abrindo espaço para o aparecimento de novas 
perspectivas nos dias de hoje.
————— Segundo alguns autores, Aurélia de Souza foi particularmen-
te inspirada por artistas como Velázquez, Rembrandt, Franz Hals, Jan 
Steen, Gerard Terboch, Holbein, Van Dyck, William Hogarth, Thomas 

women’s rights), is of  course a matter of  speculation. What is certain is that 
it must have contributed to some changes in her perceptions of  the world 
and broadened her awareness of  more avant-garde artistic practices. Charles 
Baudelaire’s Flowers Of  Evil (1957) poems became favourite reading. 
During this period, she also spent time in Étaples near Boulogne-sur-Mer, 
in North-East France and, two summers in Britanny following the footsteps 
of  the Symbolist Nabis group who famously arose from the Académie Julian 
ten years earlier. The Femme qui passe drawing (circa 1900) she realised in 
Britanny demonstrates a keen interested in a pre-Giacomettiesque strive. 
Her sister Sofia, also an artist, joined her and in 1902 they traveled Europe 
and to visit the most important museums in Brussels, Antwerp, Berlin, 
Rome, Florence, Venice, Madrid, Seville. Occasional mobility (including to 
spa towns for various ailment cures) recurred until she passed away in 1922, 
but her life was primarily tied to Porto.
————— Aurélia de Souza’s oeuvre comprises portraits, landscapes 
and daily domestic scenes. Immediate experiences in Porto are her prima-
ry source. Her style tended towards figurative realism or naturalism and 
persevered in this direction even after her training in Paris, with toned-
down touches of  symbolism and impressionistic effects in the landscapes 
(though less prominently than her peer António Carneiro). Her sub-
jects include tenebrous interiors, Douro-inspired localities and vistas, 
the Quinta gardens and plants, children or women at work (reading or 
sewing), interspersed with more mysterious, dark, contemplative, qua-
si-mystical treatments of  the Visitation, churchyards or studios. Could this 
reflect an expression of  her split experiences in times of  change, from the 
green lights of  cosmopolitan Paris back to the rural Quinta setting? Isabel 
Carvalho admits a profound identification with Aurélia de Souza and as a 
consequence freely allows herself  to interrogate what might be hinted at 
behind the artist’s work in order to revisit its interpretation a step further 
and allow new perceptions to open up today.  
————— Aurélia de Souza is said for example to have been particular-
ly inspired by the likes of  Velázquez, Rembrandt, Franz Hals, Jan Steen, 
Gerard Terboch, Holbein, Van Dyck, William Hogarth, Thomas Lawrence, 
Edouard Manet, Claude Monet.2 But also by James Abbott McNeill 
Whistler whose Académie Carmen in Paris was active from 1898 to 1901; 
indeed her Portrait of  Mother (c. 1900) is compared to his Arrangement in 
Grey and Black: Portrait of  the Painter’s Mother (1871, oil on canvas, Musée 
d’Orsay, Paris). 
————— Self-portraits were possibly her favoured genre, certainly these 
are the works that seem to have brought her the most renown posthumously. 
Even though the backgrounds are minimal and the compositions strict, her 

2 Bibliographical references: Raquel Henriques da Silva, Aurélia de Sousa, ed INA-
PA, Lisbon, 1992; Maria João Lello Ortigão, Aurélia de Sousa em contexto a cultura 
artistica no fim de século, INCM Imprensa Nacional Casa de Moeda, Lisbon, 2006; 
Adelaide Duarte, Aurélia de Sousa: [artista de transição: século XIX-XX], Quid-
Novi, Matosinhos and Instituto de História da Arte, Lisbon, 2010.
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Lawrence, Edouard Manet, Claude Monet.2 Mas tê-lo-á sido também por 
James Abbott McNeill Whistler, cuja Académie Carmen, em Paris, esteve 
em actividade entre 1898 e 1901; de facto, o seu Retrato da Mãe da Artista 
D. Olinda Perez de Souza (c. 1900) é comparável ao quadro de Whistler, 
Arrangement in Grey and Black: Portrait of  the Painter’s Mother [Arranjo 
em Cinzento e Preto: Retrato da Mãe do Pintor] (1871, óleo sobre tela, 
Museu d’Orsay, Paris). 
————— Os auto-retratos eram possivelmente o seu género favorito; 
pelo menos, esses parecem ter sido os trabalhos que mais fama póstuma 
lhe trouxeram. Embora os fundos sejam mínimos e de composição rígida, 
o tratamento do seu próprio Eu, sozinho, tende a ser mais lúdico e livre, 
cheio de ironia e humor, desde o seu Auto-retrato com um laço preto gigante 
ao pescoço (c. 1897) até ao enigmático auto-retrato como Santo António. 
Por outro lado, o seu Auto-retrato com um casaco vermelho, a intensidade 
do seu olhar e o contacto visual estabelecido com o espectador é pratica-
mente um momento de verdadeiro confronto. 
————— Paralelamente, Aurélia de Souza fez com regularidade ilus-
trações e caricaturas para revistas e para o livro de contos Perfis Suaves, de 
Júlio Brandão. Tal como o indicam as reproduções em placas de vidro nas 
suas monografias, Aurélia de Souza começou a usar a fotografia muito cedo 
na sua carreira. Aurélia foi treinada nesse medium por um vizinho, Aurélio 
da Paz dos Reis (1862-1931, que fotografou a Exposição Universal de 1900, 
em Paris), e construi o seu próprio estúdio para desenvolver as fotografias 
que ela usava para substituir os esboços, e pelo puro prazer de documentar 
o que a rodeava e o seu trabalho como pintora. Este interesse, manifestado 
desde cedo, por uma nova tecnologia prova a sua abertura à experimentação 
nos bastidores. Parece evidente que, na altura, Aurélia de Souza não apre-
sentava as suas fotografias como trabalho artístico, mas esta especificidade 
da sua prática de estúdio demonstra já como ela procurava forçar os limites 
da convenção.  
————— Bastante significativo, e sem dúvida interessante, é o facto 
de Aurélia de Souza ter deixado de datar os seus quadros depois da sua 
estadia em Paris, como se quisesse evitar qualquer noção de “progressão” 
estilística na sua obra ou a comparação com o meio artístico das capitais 
de cidades cosmopolitas. A lealdade e a obediência à sua família consti-
tuíam laços fortes com o Porto. O seu respeito por padrões de moralidade 
social e as possibilidades limitadas de uma mulher artista em Portugal 
naquela altura poderão ter determinado o seu confinamento a um certo 
modo de trabalhar, que pode parecer tradicional a um olhar informado 
relativamente ao contexto mais amplo da criatividade europeia contempo-
rânea. Seria esta uma tentativa deliberada de evitar a controvérsia ou teria 

2 Referências bibliográficas: Raquel Henriques da Silva, Aurélia de Sousa, ed. 
 INAPA, Lisboa, 1992; Maria João Lello Ortigão, Aurélia de Sousa em contexto a 

cultura artística no fim de século, INCM Imprensa Nacional Casa de Moeda, Lisboa, 
2006; Adelaide Duarte, Aurélia de Sousa: [artista de transição: século XIX-XX], 
QuidNovi, Matosinhos e Instituto de História da Arte, Lisboa, 2010.

treatment of  her own self, alone, tends to be more playful and free, full of  
irony and humour, from her Self-Portrait with a giant black bow tied around 
her neck (circa 1897) to the enigmatic self-portrait as Saint Anthony. On the 
other hand, in her Self-Portrait with the red jacket, the intensity of  the gaze 
and eye contact with the viewer are practically confrontational.
————— In terms of  asides, Aurélia de Souza also regularly made 
illustrations and caricatures for magazines and for Júlio Brandão’s short 
story book Perfis Suaves. And as the reproductions from glass plates in her 
monographs indicate, Aurélia de Souza used photography very early on in 
her artistic career. She was trained in this medium by a neighbour Aurélio 
da Paz dos Reis (1862-1931, who photographed the 1900 Paris World Fair) 
and had her own studio purpose-built for developing photographs which 
she used as substitute for sketches, for the pure pleasure of  documenting 
her surroundings and to document her work as a painter. This early interest 
in a new technology proves her openness to experimentation behind the 
scenes. She clearly did not present her photographs as artwork in her life-
time, but this specificity of  her studio practice usefully demonstrates her 
pushing the boundaries of  convention.
————— Interestingly and undoubtedly significantly, Aurélia de Souza 
stopped dating her paintings after the Parisian sojourn, as if  she wanted to 
avoid any notion of  stylistic “progression” in her work and the comparison 
with art scenes of  the cosmopolitan capital cities. Her loyalty and obe-
dience to her family were strong binds in Porto, and her respect for their 
standards of  social morality and the limited possibilities for a woman artist 
in Portugal at the time might have determined her confinement to a certain 
way of  working that could appear traditional to an eye informed of  the 
wider context of  contemporary European creativity. Was she deliberately 
avoiding controversy or was this her freely chosen career path? 
————— During her lifetime and to the present day, Aurélia de Souza’s 
national repute is undoubtable. In August 2014, the permanent display 
of  the collection of  National Museum Soares dos Reis in Porto presented 
four paintings by Aurélia de Souza. Her famous Self-Portrait (circa 1900) 
with the red jacket stands proud, facing you directly on a freestanding 
wall as you enter the room. Further along, the hang also includes Family 
Scene (1911), Memorial Day (undated), and Visitation (undated). But the 
main repository for a significant selection of  her work – including sketch-
books, photographs and materials – is the House Museum Marta Ortigão 
Sampaio built by the architect José Carlos Loureiro in the mid-1950s on the 
Rua Nossa Senhora de Fátima. Aurélia de Souza’s sister, Maria Estela de 
Souza, married Vasco Ortigão Sampaio. Said Marta was their daughter and 
Aurélia’s niece. Born in 1897, she left the house and its belongings to the 
City of  Porto when she died in 1978. The collection here also includes work 
by other contemporary artists of  the time including Marques de Oliveira, 
Silva Porto, Sofia de Sousa, as well as family jewels and decorative arts. 
The interior is typical of  Portuguese bourgeois interiors at the time. In an 
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sido este o percurso artístico que ela havia escolhido livremente? 
————— Tanto no seu tempo como actualmente, a reputação a nível 
nacional de Aurélia de Souza é inquestionável. Em Agosto de 2014, a expo-
sição permanente da coleção do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, 
apresentou quatro pinturas de Aurélia de Souza. O seu famoso Auto-retrato 
(c. 1900) com o casaco vermelho é imponente, confrontando o espectador 
directamente, numa parede individual, mal se entra na sala. Mais além, a ex-
posição inclui também Cena familiar (1911), Memorial (sem data), e Visitação 
(sem data). Mas o repositório principal de uma selecção do seu trabalho – 
incluindo cadernos de esquissos, fotografias e materiais – é a Casa Museu 
Marta Ortigão Sampaio, construída pelo arquitecto José Carlos Loureiro em 
meados dos anos cinquenta do século XX, na Rua Nossa Senhora de Fátima. 
A irmã de Aurélia de Souza, Maria Estela de Souza, casou com Vasco 
Ortigão Sampaio, sendo a já referida Marta sua filha e sobrinha de Aurélia. 
Nascida em 1897, Marta deixou a casa e os seus pertences à cidade do Porto 
quando faleceu em 1978. Esta coleção contempla ainda obras de outros artis-
tas contemporâneos da pintora, incluindo Marques de Oliveira, Silva Porto e 
Sofia de Sousa, bem como as jóias e a arte decorativa da família. O interior é 
típico dos interiores burgueses portugueses da altura. Num quarto do andar 
superior, há um painel com um cartoon de uma figura humanóide próxima 
de um coelho, pintada por Aurélia para Marta, quando esta era criança. O 
repertório do início do século XX de Beatrix Potter, com todo o seu universo 
lúdico bem-humorado, terá sido a fonte de inspiração. Foi um pouco surreal 
visitar esta Casa Museu pela segunda vez, com guias que sistematicamente 
partem do princípio de que os turistas nada sabem sobre a arte de Aurélia de 
Souza. Mal imaginavam eles que eu acabava de ter uma lição de história de 
arte detalhada e personalizada, bem como uma visita guiada especificamente 
sobre a pintora, e que, portanto, estava ansiosa que me deixassem sozinha a 
contemplar os seus quadros. Para o efeito, este contexto pode ser, de facto, 
mais útil do que o da exposição do Museu anteriormente citado, onde a 
apresentação linear me pareceu um pouco cínica e apologética. Porém, na 
Casa Museu, se se ficar durante mais tempo do que o previsto, as luzes apa-
gam-se e temos de dançar para activá-las de novo. Felizmente tive a opor-
tunidade de ter essa experiência porque a minha guia ficou tão entediada, à 
medida que fui examinando as pinceladas soltas das mãos do Santo António, 
que me deixou sozinha para atender outros visitantes. 
————— Claro que um aspecto-chave para Isabel Carvalho e para outros 
artistas é que Sofia, a irmã de Aurélia, mereceria ser mais conhecida e, de 
facto, ela tem menos visibilidade. Concentrando-se em retratos, interiores e 
naturezas-mortas, o seu trabalho tende a ter menos gravidade; no entanto, a 
humanidade e a sensibilidade no seu quadro surpreendente de uma mulher 
a rir, integrado na colecção da Casa Museu, aponta para um dom de captu-
rar a vida com espontaneidade. Uma investigação na área da história de arte 
no futuro poderá vir a dar o devido valor a um capítulo que está obviamen-
te ausente e, com certeza, subestimado.

upstairs bedroom stands a screen with a humanoid rabbit-related cartoon 
painted by Aurélia for Marta when she was a child. Beatrix Potter’s early 
20th century repertoire with all its lighthearted playfulness was the source 
of  inspiration. It was a little surreal visiting this House-Museum for the 
second time with a guide who systematically presumes that as a tourist you 
can only know nothing about the art of  Aurélia de Souza. Little did they 
realise that I had just been given a detailed personal art historical lesson 
and walking tour specifically about her and was therefore bouncing in 
anticipation to be left alone to contemplate these paintings. This context 
could indeed be more conducive than the previously cited Museum display 
where the linear presentation is a little clinical and apologetic. But if  you 
stay longer than the allocated time the lights go off  and you have to dance 
around to activate them again. I thankfully experienced this since my guide 
got so bored as I poured over the loose brushstrokes of  Santo António’s 
hands again that she left me to attend other visitors. 
————— Of  course, a key concern for Isabel Carvalho and others is that 
Aurélia’s sister, Sofia, would also deserve to be better known and she, in 
fact, suffers from less visibility. Concentrating on portraits, interiors and 
still life, her work tends to have less gravitas, yet the humanity and sensi-
tivity in her startling painting of  a laughing woman in the House-Museum 
collection points to a gift to capture life with spontaneity. Future art histor-
ical research could bring due credit to a blatant missing, or certainly under-
estimated, chapter. 
————— In the case of  Aurélia de Souza, it is essential to mention a key 
instance of  international exposure during 1900: Art at the Crossroads,3 the 
exhibition organised at the Royal Academy, London and the Guggenheim 
Museum by Maryanne Stevens and Robert Rosenblum in 1999-2000. The 
focus was entirely on the one painting on loan on this occasion: Self-
Portrait (circa 1900) with the red jacket. This project placed her work on 
a par with turn-of-the-century peers, such as Auguste Rodin, Franz von 
Stuck, Thomas Eakins and Gwen John. Among the few other women art-
ists represented were Harriet Backer, Cécilia Beaux, Mary Cassatt, Camille 
Claudel, Elin Danielson-Gambogi, Paula Modersohn-Becker, and Clara 
Southern. Perhaps Aurélia de Souza’s practice wasn’t so far from the canon 
of  the day after all. 
————— As Isabel Carvalho spoke to me, I had been wondering how to 
compare Aurélia de Souza with other artists of  her time whose works and 
struggles I was already aware of. In a sudden flash, Gwen John’s (1876-
1939) paintings had come to mind; therefore, seeing this distant parallel 
made in the pages of  the above mentioned catalogue brought some further 

3 1900: Art at the Crossroads, exhibition catalogue published by the Royal Academy, 
London and the Guggenheim Museum, New York, 1999. Another instance was: 
Soleil et ombres. L’art portugais du XIXe siècle, Musée du Petit Palais, Paris, 1987-
1988, Paris Musée/ AFAA, 1987. This exhibition included the following 4 works 
by Aurélia de Sousa: Family Scene (undated), Interior (undated), Self-Portrait 
(undated, in red jacket) and Landscape (c. 1900, from Lisbon).
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————— No caso de Aurélia de Souza, é essencial mencionar um mo-
mento-chave da sua visibilidade internacional durante a exposição 1900: Art 
at the Crossroads,3 organizada na Royal Academy, em Londres, e no Museu 
Guggenheim, em Nova Iorque, por Maryanne Stevens e Robert Rosenblum 
em 1999-2000. A atenção recaiu inteiramente sobre um quadro emprestado 
para a ocasião: o Auto-retrato (c. 1900) com casaco vermelho. Este projecto 
colocou o trabalho dela lado a lado com o dos seus pares finisseculares, como 
Auguste Rodin, Franz von Stuck, Thomas Eakins e Gwen John. De entre 
as poucas outras mulheres artistas aí representadas estavam Harriet Backer, 
Cécilia Beaux, Mary Cassatt, Camille Claudel, Elin Danielson-Gambogi, 
Paula Modersohn-Becker, e Clara Southern. Afinal, talvez a prática de 
Aurélia de Souza não estivesse tão longe assim do cânone daquela altura. 
————— Quando Isabel Carvalho falou comigo, tinha estado a pensar 
em como comparar Aurélia de Souza a outras artistas do seu tempo, cujas 
obras e dificuldades eu já conhecia. De repente, pensei nos quadros de 
Gwen John (1876-1939); portanto, ao ver este paralelo distante nas páginas 
desse catálogo senti reforçada a minha intuição. O contexto e o trabalho de 
ambas são, como é óbvio, diametralmente diferentes e específicos, mas é 
interessante comparar duas artistas que desenvolviam a sua actividade no 
início do século XX em cidades importantes, embora consideradas cultu-
ralmente estagnadas no que diz respeito à modernidade que rapidamente 
se espalhava, e que tinham ambas beneficiado das suas estadias em Paris, 
a Cidade das Luzes. John nasceu no País de Gales no Reino Unido, sen-
do irmã do pintor Augustus John, sempre mais famoso; estudou na Slade 
School of  Art, em Londres (1895-1898), e foi depois para Paris, onde fre-
quentou a Académie Carmen de Whistle. Regressou a Londres, em 1899, e 
expôs no New English Art Club; regressou depois a Paris no início de 1904. 
Em 1906, conheceu Rodin e tornou-se sua amante e modelo, e a sua pale-
ta mudou de tons castanhos quentes para malvas, azuis e cinzentos frios. 
Relativamente pouco confiante, ela trabalhou devagar com composições 
semelhantes de retratos, interiores e naturezas-mortas. Mas o seu Auto-
-retrato datado de 1902 (óleo sobre tela, Tate Gallery, Londres), onde está 
sentada com uma blusa vermelha e um broche no pescoço, pode oferecer 
surpreendentes pontos de contacto com o Auto-retrato de casaco vermelho 
de Aurélia de Souza. Apesar de o seu busto estar mais distante da moldura, 
ela tem uma postura igualmente frontal em relação ao espectador. Em desa-
fio subtil e deliberado, ou certamente em diálogo directo com o seu público.  
————— Embora o quadro mais referido seja sempre o auto-retrato 
de Aurélia de Souza com um casaco vermelho, Isabel Carvalho escolheu 
centrar-se neste curioso e enorme auto-retrato, de corpo inteiro, da pintora 

3 1900: Art at the Crossroads, catálogo da exposição publicado pela Royal Academy, 
Londres, e pelo Museu Guggenheim, Nova Iorque, 1999. Outro momento foi: 
Soleil et ombres. L’art portugais du XIXe siècle, Musée du Petit Palais, Paris, 1987-
1988, Paris Musée/ AFAA, 1987. Esta exposição incluiu os seguintes 4 quadros de 
Aurélia de Sousa: Cena Familiar (sem data),  Interior (sem data), Auto-retrato (sem 
data, com casaco vermelho) e Paisagem (c. 1900, de Lisboa).

credence to this intuition. Obviously the context and work are diametri-
cally different and particular, but it is interesting to begin to compare two 
artists who were active in the early twentieth century in major cities that 
were nevertheless considered cultural backwaters in terms of  fast spread-
ing modernity and who variously benefited from their sojourn in Paris, the 
City of  Lights. John was born in Wales in the United Kingdom, sister to 
the always more famous painter Augustus John, went to Slade School of  Art 
in London (1895-1898) and then to Paris where she attended Whistler’s 
Académie Carmen. She went back to London in 1899 and exhibited at the 
New English Art Club, then returned to Paris early 1904. In 1906, she met 
Rodin as mistress and model and her palette changed from warm browns 
to colder mauves, blues, greys. Relatively unconfident, she worked slowly 
with similar compositions for portraits, interiors, and still lives. But her 
Self-Portrait dated 1902 (oil on canvas, Tate Gallery, London) where she 
stands in a red shirt with a neck brooch can offer striking comparisons with 
Aurélia de Souza’s Self-Portrait with the red jacket. Though her bust is 
further removed from frame, she is also frontal to the viewer. In subtle or 
deliberate defiance, or certainly direct dialogue with their audience.
————— Although the painting that is always referenced is Aurélia de 
Souza’s self-portrait in a red jacket, Isabel Carvalho has chosen to focus on 
this curious large-scale full-length self-portrait as Saint Anthony: Santo 
António (c. 1902 oil on canvas, 1890 x 999 cm, House Museum Marta 
Ortigão Sampaio). Anthony of  Padua (1195-1231) was born Fernando 
Martins de Bulhões in Lisbon. Having joined the newly founded Franciscan 
order, he found himself  in Italy where he was particularly admired for his 
preaching, teaching and hospitality. Characteristic representations of  this 
saint involve hand gestures which are full of  expression and the humble 
brown habit with a string around the waist and a separate cap that covers 
the shoulders. There is also a drawing by Aurélia de Souza in the same 
collection of  a young person with Franciscan cap dated 26.3.94. This 
choice of  representation is highly intriguing amongst such an otherwise 
demure body of  work. Apparently the Ukrainian artist Marie Bashkirtseff  
(1858-1884) who was also an earlier student at the Académie Julian would 
dress up as Franciscan when she was sad. Could this painting have been a 
disguised, silent, slightly irreverent revolt against her situation on returning 
to Porto? The expressionistic hand gesture seems to request permission to 
talk or silence. Could the exact positioning of  the fingers be symbolic of  
something? Is the cross on the wall behind masonic? The Douro Valley and 
its lively businesses also hid secret esoteric societies. 
————— Not only had Aurélia de Souza posed for a photographic study 
in this Franciscan and masculine disguise, but also as Madeleine. In this 
second instance, her attitude has potential parallels with Charcot’s use 
of  photography as a tool in his study of  hysteria, or with photographs of  
Alice (in Wonderland) Liddell and family by Lewis Carroll. In an article 
about Claude Cahun and Lee Miller’s photographs in the 1920s and 1930s, 
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como Santo António: Santo António (c. 1902 óleo sobre tela, 1890 x 999 
cm, Casa Museu Marta Ortigão Sampaio). António de Pádua (1195-1231) 
nasceu Fernando Martins de Bulhões, em Lisboa. Depois de ingressar na 
Ordem Franciscana, então recentemente fundada, foi para Itália, onde viria 
a ser particularmente admirado pela sua pregação, ensinamentos e hospita-
lidade. As representações características deste santo incluem gestos com as 
mãos cheios de expressividade e o humilde hábito castanho com um cor-
dão à cinta e um capuz que cobria os ombros. Há também um desenho de 
Aurélia de Souza na mesma coleção de um jovem com um capuz franciscano 
datado de 26.3.94. Esta escolha, em termos de representação, é bastante in-
trigante no contexto de uma obra tão recatada como a dela. Aparentemente 
a artista ucraniana Marie Bashkirtseff  (1858-1884), que havia também 
estudado na Académie Julian, vestia-se de franciscano sempre que se achava 
triste. Será este quadro uma revolta disfarçada, silenciosa, ligeiramente 
irreverente contra a sua situação ao regressar ao Porto? O gesto expressio-
nista da mão parece requerer permissão para falar ou calar. Poderá a posição 
exacta das mãos simbolizar alguma coisa? Será a cruz, na parede ao fundo, 
maçónica? O Vale do Douro e os seus agitados negócios também escondiam 
sociedades esotéricas secretas. 
————— Aurélia de Souza posou para um estudo fotográfico não só com 
este disfarce fransciscano e masculino, mas também como Madalena. Neste 
caso, a sua atitude revela potenciais paralelos com o uso que Charcot faz da 
fotografia como ferramenta no seu estudo da histeria, ou com as fotografias 
de Alice (no País das Maravilhas) Liddel e da sua família, tiradas por Lewis 
Carroll. Num artigo sobre as fotografias de Claude Cahun e Lee Miller nos 
anos 20 e 30 do século XX, Whitney Chadwick escreve: “A possibilidade 
de mobilidade de género implícita na escolha de estilos de roupa neutros 
também caracterizou a roupa do dandy, uma outra figura de ambiguida-
de sexual com uma longa tradição visual. Do herói moderno de Charles 
Baudelaire ao artista cosmopolita de James McNeill Whistler, passando 
ainda pelo esteta extravagante de Montesquieu, na arte moderna o dandy 
– sempre elegante, distante, atento – cruzou as fronteiras do género e da 
classe. O dandy, tal como o homossexual, estava fora da cultura burguesa, 
escarnecendo das convenções relativas ao modo de vestir e aos papéis so-
ciais.” 4 As experiências de Claude Cahun ou Marcel Duchamp como Rrose 
Selavy, as performances transgénero e o travestismo pressionam os limites do 
território do Eu enquanto imagem, desafiando noções de feminilidade 
e masculinidade.  
————— Sem ir tão longe no caso de Aurélia de Souza, o auto-retrato 
como Santo António foi certamente um sinal de auto-exploração, testan-
do zonas internas e externas de aceitabilidade e inaceitabilidade com um 
forte sentido de contenção, face a um mundo de preconceito, para o qual 

4 Whitney Chadwick, “Claude Cahun and Lee Miller. Problematizing the Surrealist 
Territories of  Gender and Ethnicity”, in Gender Nonconformity, Race and Sexuali-
ty, ed. Toni Lester, University of  Wisconsin Press, Madison, p. 155.

Whitney Chadwick wrote: “The possibility of  gender mobility implied by 
the choice of  neutral clothing styles has also characterised the dress of  the 
dandy, yet another figure of  sexual ambiguity with a long visual tradition. 
From Charles Baudelaire’s modern hero to James McNeill Whistler’s cos-
mopolitan artist to Montesquieu’s flamboyant aesthete, in modern art the 
dandy – always elegant, detached, aware – crossed gender, as well as class 
lines. The dandy, like the homosexual, stood outside bourgeois culture, 
flouting conventions of  dress and social role.”4 Claude Cahun or Marcel 
Duchamp as Rrose Selavy’s role-playing, trans-gender performances and 
cross-dressing push the boundaries of  the territory of  the self  as image, 
challenging notions of  femininity and masculinity. 
————— Without going so far in Aurélia de Souza’s case, the self-por-
trait as Saint Anthony was certainly a sign of  self-exploration, testing 
internal and external zones of  acceptability and non-acceptability with 
a heightened sense of  restraint, faced by a world of  prejudice in which 
it was probably considered best to avoid educated women. The power-
ful but subdued sense of  ridicule exuding from this painting carries the 
violence of  caricature. Did this inversion transpire at the time as a comic 
effect? Dressing up was not unusual in her circle, as a family photograph 
where they are dressed in oriental fashion taken in Seville suggests. Aurélia 
de Souza’s intellectual androgynous identification with this figure of  a 
well-respected saint could be interpreted as a veiled (or hooded) will to 
escape or to protect her internal identity from the outside. Isabel Carvalho 
is highly sensitive to the complex web of  paradoxes she sees appearing 
in this painting. In her investigative process, she imagines the black cap 
transforming into an urban modern accessory (via the clergy or academ-
ia) for disappearing egos attempting to loose their identity and blend into 
the mass. Questioning self-identification is at the core of  this research 
which aims to establish a distance from her subject by somehow unlock-
ing Aurélia de Souza from her status quo and bringing her forth into the 
present day. Carvalho described how the plot thickened as she learnt more 
about Aurélia de Souza and considered their common engagement in and 
with Porto, one hundred years apart. The city has changed. But something 
captured by Romantic times remains. There is a strange permanence along 
the Douro. Carvalho’s old dream of  green lights and fireflies had returned 
to the fore as some enigmatic key to the liberating potentials of  what she is 
about to make manifest.
————— Elements combined and Luisa Mota’s invitation to Carvalho 
to think of  a project at the Fundação Manuel António da Mota in Porto 
in October 2014 came as this chance to impulse an experience in the open 
glass stage that is the ARTES space and its immediate surroundings. The 
adjacent agora-like landscaping, the housing blocks, the nearby Hospital de 

4 Whitney Chadwick, “Claude Cahun and Lee Miller. Problematizing the Surrealist 
Territories of  Gender and Ethnicity”, in Gender Nonconformity, Race and Sexuali-
ty, ed. Toni Lester, University of  Wisconsin Press, Madison, p. 155.
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provavelmente era considerado mais sensato evitar educar as mulheres. O 
poderoso, mas subjugado, sentido do ridículo que brota deste quadro traz 
consigo a violência da caricatura. Terá esta inversão produzido um efei-
to cómico na altura? Mascarar-se não era incomum no seu círculo, como 
o sugere uma fotografia de família tirada em Sevilha, em que todos estão 
vestidos com roupas orientais. A identificação intelectual andrógina de 
Aurélia de Souza com a figura de um santo respeitado pode ser interpretada 
como uma vontade velada (ou encapuçada) de escapar ou de proteger do 
exterior uma identidade interna. Isabel Carvalho é extremamente sensível 
a esta complexa rede de paradoxos, que ela reconhece neste quadro. No seu 
processo de pesquisa, ela imagina que o carapuço negro se transforma num 
acessório urbano moderno (via clérigo ou academia) para egos que des-
vanecem, tentando perder a sua identidade e misturar-se com a multidão. 
Questionar a auto-identificação está, portanto, no âmago desta pesquisa, 
que procura estabelecer uma distância para com o seu sujeito, ao tentar 
libertar Aurélia de Souza do seu status quo e trazê-la para o presente. Isabel 
Carvalho contou-me como a narrativa se adensou quando ela descobriu 
mais sobre Aurélia de Souza e começou a levar em conta o envolvimento 
que ambas têm em comum com e na cidade do Porto, embora com cem 
anos de diferença. A cidade mudou. Mas há algo que foi capturado pelos 
tempos românticos que permanece. Há uma estranha permanência ao longo 
do Douro. O velho sonho de luzes verdes e pirilampos de Isabel Carvalho 
veio à tona como uma espécie de chave enigmática para as potencialidades 
libertadoras daquilo que ela está prestes a tornar evidente.  
————— Todos estes elementos, combinados com o convite endere-
çado por Luisa Mota a Isabel Carvalho para pensar num projecto para 
a Fundação Manuel António da Mota, no Porto, em Outubro de 2014, 
revelaram-se uma oportunidade para impulsionar uma experiência no palco 
aberto de vidro que é o espaço ARTES e a sua envolvente. A paisagem adja-
cente, de tipo ágora, os blocos de habitação, o Hospital de Santo António 
e o Museu Soares dos Reis, ali ao lado, tornam-se personagens centrais no 
ambiente criado. De entre os adereços carregados de significado poderão 
estar camélias, carapuços ou capuzes negros, pirilampos e luzes verdes, 
cobras e sonhos. Memórias, conhecimento. Isabel Carvalho, a autora, 
poderá ter escrito uma peça inspirada nos “pontos brilhantes que ocasio-
nalmente vão e vêm” de Bergson. No que diz respeito a Aurélia de Souza 
e a Santo António, ela converte as cores escuras do quadro em luzes verdes 
luminosas. Luzes de trânsito: vermelho para parar; verde para seguir. A 
convergência procura libertar-nos dos laços passados e abrir possibilidades 
criativas futuras. Fechemos os olhos e observemos com atenção. 
 

Santo António and Museum Soares dos Reis contribute as principal char-
acters in the created environment. Highly signifying props could include 
camellias, black caps or hoods, fireflies and green lights, snakes and dreams. 
Memories, knowledge and speculations distill into an ephemeral interpre-
tation that intently moves the matter forward. Carvalho, the author, might 
have written a play inspired by Bergson’s “occasionally brilliant points 
which come and go”. In reference to Aurélia de Souza and Saint Anthony, 
she converts the dark colours of  her paintings to bright green lights. 
Transit lights: red to stop; green to go. The convergence seeks to bring 
release from past ties and open future creative possibilities. Close your eyes 
and look attentively.
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Esta nota complementar, que acompa-
nha a peça/instalação de luzes (numa 
estrutura de metais, lâmpadas LED, 
cabos, etc.) e som (leitura da peça aqui 
transcrita), surge do impulso de deixar 
fluir o projecto até atingir um limite 
(um prazo) e do desejo de o circunscre-
ver – ficando, contudo, em aberto. Com 
esta nota pretendo ainda salientar dois 
aspectos contextuais: o efeito disrupti-
vo do sonho e do acto/da experiência de 
sonhar e o sentido de responsabilidade. 
——— Afinal o que é um sonho ou 
por que é que sonhar (algo que acon-
tece com frequência) pode ser objecto 
de interesse? Na linguagem comum, 
sonho e sonambulismo são termos 
que utilizamos para nos referirmos à 
experiência de estar “fora do mundo” 
– um estado de devaneio, de presen-
ça fora da acção. Há já algum tempo, 
porém, que pressinto que há um outro 
entendimento possível para os sonhos, 
que eles têm um efeito disruptivo na 
sua manifestação, no seu estado puro 
de aparição. Nessa procura intuitiva de 
um outro modo de entender os sonhos, 
o encontro (mais ou menos casual) do 
texto de Henri Bergson, “Sonhos”, 
revelou-me a semelhança entre o estar/
estado acordado e o estar/estado a dor-
mir (ou mesmo a existência de níveis 
que vão de um estado ao outro). Uma 
semelhança que se verifica sobretudo ao 
nível da percepção e do entendimento.  
——— Os mecanismos perceptivos 
que entram em jogo na recolha de 
informação (o que se recebe, o que 
se sente) são os mesmos, tal como é 
também a nossa memória que é accio-
nada. Toda essa informação é gerida e 
recombinada, de modo a que lhe seja 
dado sentido. Dar sentido não é mais 
do que configurar ou criar formações 
a partir do material percepcionado 
ainda “em bruto”. E esse momento de 
dar sentido está, à partida, ligado a um 
modo de ser, a hábitos enraizados, a um 
tecido social, a uma cultura, podendo, 
por isso, fechar-se sobre si mesmo. 
——— Se conferir sentido poderá ser 
útil quando falamos do estar/estado 

acordado, no caso do estar/estado a 
dormir, a vantagem é a do relaxamento 
proporcionado pelo julgamento e a da 
capacidade que temos de não configu-
rar/formar de modo previsível, quase 
automático, como acontece na decisão/
acção imediata requerida no dia-a-dia. 
Por isso mesmo, somos capazes de 
formar/reconfigurar de modo diferente 
depois de percepcionarmos o material 
em bruto como se estivéssemos num 
outro registo (extremamente com-
plexo), onde podemos simplesmente 
observar a percepção tal como ela acon-
tece. Ora, isso requer exercício, uma 
disciplina, que a certa altura poderá 
tornar-se mais do que uma curiosidade, 
uma utilidade, de uma outra ordem 
(que não a do dia-a-dia).
——— A hipótese de partida é, por-
tanto, a seguinte: e se os sonhos, na sua 
manifestação, pudessem ser capturados, 
nesse estado prévio à formação/configu-
ração e à conotação que lhes damos? Ou 
seja, e se por uns momentos, pudés-
semos interromper essa nossa necessi-
dade de lhes dar sentidos, ou mesmo de 
os interpretar e de os traduzir?
——— Ainda que isto corresponda 
à parte criativa do sonho e de sonhar, 
proponho o seguinte: e se nos detivés-
semos por uns instantes na informação 
primeira – quase pura, sensorial –, 
parando simplesmente no que sentimos 
e no que recebemos? E se deixássemos 
os sonhos livres e aceitássemos que são 
o que são? Que é o mesmo que propor: 
e se não construíssemos logo uma nar-
rativa, se a adiássemos um pouco? Sem 
o prazer ou o desprazer de ter um so-
nho ou um pesadelo, uma experiência 
boa ou má, mas considerando apenas a 
experiência pelo que ela é? 
——— Paralisar e experienciar esse 
momento seria como parar os hábitos 
com os quais vivemos. Um quase-es-
tado meditativo que se revolta contra 
preconceitos/ideias pré-concebidas. E 
será possível ficar aí – nesse momento 
paralisado? Talvez não por muito tem-
po, mas seria o tempo suficiente para 
repensar uma teia de possibilidades 

This additional note, which comple-
ments the play and the light and sound 
installation (a structure of  metals, LED 
lamps, cables, etc., accompanied by a 
reading of  the play, whose transcript 
is found here), results from the urge 
to let the project flow until it reaches a 
limit (a deadline) and from the desire 
to circumscribe it – although it remains 
open. It also suits my purpose of  high-
lighting two contextual aspects: the 
disruptive effect of  dreams and the act/
experience of  dreaming, and the sense 
of  responsibility.
——— So what is a dream or why do 
dreams may be an object of  interest 
(as they are something that frequently 
happens)? In current language, the 
words ‘dream’ and ‘sleepwalking’ are 
used to describe the experience of  
being “outside the world” – a state of  
reverie, a presence outside the realm 
of  action. For quite some time now, 
I have been feeling that there may 
be another way of  understanding 
dreams: they have a disruptive effect 
when their manifestation or apparition 
is taken in its pure state. Following 
this intuition, I came across the text 
by Henri Bergson, “Dreams”, which 
revealed to me the similarity between 
the waking/being awake state and the 
sleeping/being asleep state (or even the 
existence of  levels ranging from one 
state to the other). This similarity oc-
curs mainly at the level of  perception 
and understanding.
——— The perceptual mechanisms 
that come into play when we gather 
information (what we receive, what we 
feel) are the same, as is the memory 
which is triggered. All this infor-
mation is then managed and recom-
bined, so that we may make some 
sense of  it. Making sense is no more 
than setting or creating formations out 
of  the material first perceived in its 
raw state. However, making sense is, 
from the start, connected to a way of  
being, ingrained habits, the fabric of  
society, culture, and it may therefore 
be rather limited.

——— If  the idea of  making sense 
can be useful when we talk about the 
waking/being awake state, in the case 
of  the sleeping/being asleep state the 
fact that our judgment is more relaxed 
works to our advantage, as does the 
ability to stop configuring/forming in 
a predictable, almost automatic way, 
which is rather different from the 
immediate decision/action required in 
everyday life. Therefore, we are able 
to form/reconfigure in different ways 
after perceiving raw material as if  we 
were in another (extremely complex) 
mode, where we can simply apprehend 
perception as it happens. Now, this 
requires exercise, discipline, which at 
some point may become more than just 
curiosity; it may become a need for 
another order (probably different from 
the one we follow in our daily basis). 
——— Thus, my working hypothesis 
is as follows: what if  dreams, in their 
manifestation, could be captured in 
the state prior to the formation/con-
figuration stage and to the connotative 
meanings we later ascribe to them? In 
other words, what if  we could stop for 
a moment our need to make sense of  
our dreams or even to interpret and 
translate them? 
——— Despite its relation to the 
creative part of  dreams and dreaming, 
this is my suggestion: what if  we briefly 
focus on the first information – the 
almost pure, sensory stimuli/data – 
simply stopping at what we feel and 
receive? What if  we freed our dreams 
and accepted them for what they are? It 
is the same as saying what if  we didn’t 
rush into building a narrative, what 
if  we postponed it a bit? Without the 
pleasure or the displeasure of  having 
a dream or a nightmare, a good or bad 
experience, but simply taking the expe-
rience for what it is?
——— To freeze and experience that 
moment would be like stopping the 
habits we live by. A quasi-meditative 
state that rebels against prejudices/pre-
conceived ideas. And will we be able to 
stop there – in that “freezing” moment? 
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narrativas que se estendem a partir da 
experiência pura de um sonho. 
——— O que é praticamente o 
mesmo que impedir que tudo o que 
percepcionamos se transforme ou se 
converta em algo de reconhecível ou 
que seja analisado a essa luz. E é aqui 
que encontro uma forte ligação com a 
responsabilidade. 
——— Pois não temos nós a res-
ponsabilidade de nos envolvermos e 
repensarmos o momento (presente)? 
Se ainda há pouco associava o estado 
de sonho ao sonambulismo, ao estado 
“fora do mundo”, não será esta prática 
(que aqui proponho) um investimento, 
enquanto acção premeditada, precisa-
mente o seu oposto? Ou seja, não será 
uma forma de acção?
——— Este projecto a que me 
dediquei no último ano começou a 
partir de uma figura de incontestá-
vel relevância histórica, hoje parte 
integrante da nossa memória cultural 
portuguesa, portuense, uma pintora 
da transição do século XIX para o 
XX – Aurélia de Souza. Por vontade 
dessa pintora, a memória foi algo que 
sempre se turvou no seu trabalho. 
Como se ela quisesse mostrar o seu 
trabalho como: “é isto!”. Por essa 
razão, a pintora não só deixou de datar 
as suas pinturas, como planeou ainda o 
desaparecimento de muita da docu-
mentação que permitiria traçar uma 
historiografia mais exacta do como, 
do quando, do onde, do porquê, etc. 
da sua vida e obra. De certo modo 
inviabilizou a produção da sua bio-
grafia. E isso é o que me parece ser 
fundamental quando a ela me refiro. 
Tomando agora a responsabilidade de 
expor, de tomar “isto como isto”. Não 
se trata, exatamente, de ir contra (ou 
mesmo de invalidar) o que considero 
ser alguns excessos interpretativos e 
enquadradores de Aurélia de Souza, 
se pensarmos no que sobre ela foi já 
escrito, pensado, reflectido. Mas antes 
de interromper e de exercer uma força 
deliberada que mostre “isso”, sem 
procurar encerrar o que “isto é” numa 

configuração claramente definida – 
mas abrir a configurações possíveis. 
——— Durante a preparação deste 
projecto, experimentei um sonho com 
luzes verdes. Os sonhos foram (e são) 
para mim um motivo de interesse e, 
até esse momento, sempre os inter-
pretei livremente. Depois deste sonho, 
porém, pensei que não tinha encon-
trado uma explicação que a ele se 
adequasse. Muito possivelmente tra-
tou-se de não o querer (ou necessitar 
de) interpretar, mas somente de viver 
essa experiência por si mesma. E, para 
isso, para fruir (de facto) a observação 
dessa manifestação pura do sonho, a 
explicação de Bergson (da sua seme-
lhança com o estado/estar acordado no 
momento da percepção) pareceu-me 
fazer sentido. É isso que a instalação 
representa. Não existe nenhuma 
narrativa. É uma configuração, uma 
forma, sim, mas meramente abstrac-
ta. Proponho que seja percepcionada 
como tal – uma configuração de luzes 
ou de impressões luminosas. 
——— Através desta instalação, conce-
bida a partir da vivência ou da experi-
mentação da manifestação pura de um 
sonho, trazida para a experiência real, 
estabeleço um paralelo com a obra de 
Aurélia de Souza, convidando a que esta 
seja percepcionada por si mesma. Nem 
que o seja apenas por um instante. 
——— Já na base da peça sonora, está 
um diálogo ou a construção de uma 
narrativa que cruza diferentes tempos 
(o da pintora de referência e o meu), 
mas num mesmo espaço – a mesma 
cidade, o Porto. Em poucas palavras, 
o centro é precisamente a procura da 
responsabilidade através da questão 
“porque obedecemos?” (colocada 
também por Bergson), a que se juntam 
outras duas: “ao que obedecemos” e 
“quando obedecemos”? 
——— A resposta, ainda que vaga e 
indirecta, passa necessariamente pelo já 
mencionado esforço de interrompemos 
hábitos e interpretações preconcebi-
das, com as quais vivemos sem saber 
bem porquê, como se fossem as únicas 

Maybe not for long, but it would be 
enough to rethink a web of  narrative 
possibilities that come from the pure 
experience of  dreaming. 
——— I believe this is the same as 
trying to prevent what we perceive 
from becoming or turning into some-
thing that is recognizable or examined 
in that light. And this is where I find a 
strong connection to responsibility. 
——— For is it not our responsibility 
to engage with that (present) moment 
and to rethink it? Considering my ear-
lier association between dreaming and 
sleepwalking – a kind of  “outside of  
the world” state – would it be possible 
to say that this new proposal is precise-
ly the opposite? To consider dreaming 
as a deliberate action wouldn’t it be 
another form of  action?
——— This project, in which I have 
been working for the past year, had its 
origin in a leading figure of  undeniable 
historical relevance, an integral part of  
Portugal and Porto’s cultural memory, 
a painter of  the transition from the 
nineteenth to the twentieth centu-
ry – Aurélia de Souza. Following her 
will, memory was something that was 
always clouded in Aurélia de Souza’s 
work. As if  she wanted to present her 
work with no more than a “that’s it”. 
For that reason, the artist not only 
stopped dating her paintings, but also 
made sure much of  the documentation 
that would allow us to draw a more ac-
curate historiographical account of  her 
life and work (when, where, why, etc.) 
would disappear. Somehow, she made 
it impossible to write her biography. 
This is what I find fundamental when 
referring to her – taking the responsi-
bility of  showing, of  considering “this 
as this”. It is not about going against 
(or even undoing) what I take to be ex-
cessive interpretations and frameworks 
of  Aurélia de Souza’s work, consider-
ing what has already been written or 
thought about her. It is actually about 
interrupting them and exerting a de-
liberate force that may show us “that”, 
without restricting her “that’s it” to a 

clearly defined configuration. On the 
contrary, it is about opening it up to 
possible configurations.
——— When preparing this project, 
I had a dream with green lights. The 
dreams were (and are) to me a source 
of  interest and, until now, I have 
always interpreted them freely. After 
this dream, however, I thought I hadn’t 
found an explanation that would 
suit it. I think I didn’t want (or felt 
the need) to interpret it; I wanted to 
experience it as it was instead. In order 
to do that, to truly enjoy the observa-
tion of  the pure manifestation of  the 
dream, Bergson’s explanation (of  its 
resemblance to the state of  waking/
being awake at the time of  perception) 
seemed to make sense to me. That is 
what the installation is all about. There 
is no narrative. Only a configuration, 
a form, but merely an abstract one. 
I suggest that it may be perceived as 
such – a configuration of  lights or 
impressions of  bright lights. 
——— The installation, designed after 
experiencing the pure manifestation of  
a dream (which was later brought to 
the installation), establishes a parallel 
with the work of  Aurélia de Souza, 
inviting the audience to perceived it by 
itself. Even if  only for a moment. 
——— As to the sound piece, it con-
sists in a dialogue or in the construction 
of  a narrative that crosses different 
times (the painter’s and mine), but in 
the same space, the same city, Porto. 
In short, the dialogue centers precisely 
around the demand for responsibility 
when it comes to the Bergsonian ques-
tion “Why did we obey?”, to which I 
added two more: “What do we obey 
to?” and “When do we obey?”. 
——— Although vague and indirect, 
the answer necessarily implies the al-
ready-mentioned effort to interrupt the 
habits and preconceived interpretations 
with which we live without knowing 
why, as if  they were the only ones pos-
sible, as well as the need to realize that, 
by accepting these interpretations, we 
are already obeying them.
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possíveis, e pela tomada de consciência 
de que, ao aceitarmos essas interpre-
tações, estamos já a obedecer-lhes. 
——— A peça ou diálogo drama-
tizado começa com um dos interlo-
cutores (aquele que teve um sonho) 
a identificar-se com a artista (Aurélia 
de Sousa), sobretudo com os aspectos 
relacionados com o modo romântico 
como ela foi apresentada e historiogra-
fada (e que é próprio do contexto da 
autora), nomeadamente a sua entrega 
ao absoluto e a sua identificação com a 
figura de um santo – sendo que santo 
e artista são entendidos como um só 
(partilhando a mesma forma/modo de 
vida). Esta narrativa é logo de segui-
da desconstruída por um segundo 
interlocutor, que interrompe os lugares 
comuns – sem concordar ou discordar 
–, mostrando que tudo não passa de 
uma construção, e sublinhando a per-
tinência de se recomeçar. Recomeçar 
enquanto repensar, reflectir. E, por 
isso mesmo, ponderar sobre a que ou 
como obedecemos. 
——— Aí reside o sentido da res-
ponsabilidade, que mais não é do que 
um corte (um rompimento), que toma 
como modelo o efeito disruptivo pro-
porcionado pelo sonho e pelo acto de 
sonhar. Um corte que não representa 
uma completa ruptura, mas que deve 
antes ser visto como uma potência 
criativa. Um corte com a História – 
antiga e recente – e com a identificação 
entre artistas. Este projecto pretende, 
sobretudo, ser uma homenagem, de 
uma artista a outra, sem qualquer 
propósito de forçar proximidades/
afinidades, mas sim de assumir um 
espaço de encontro – a obra. 
——— O texto de Caroline Hancock 
que aqui se publica cumpre o papel 
(positivo) de mostrar (ou defender) a 
História, de apresentar, valorizando, a 
artista/pintora a um público interna-
cional, recorrendo, para isso, os factos 
da historiografia de Aurélia de Souza 
que são, para nós, seus conterrâneos, 
mais conhecidos ou reconhecíveis. Esta 
nota complementar a este projecto 

(mais especificamente, ao diálogo 
dramatizado) segue uma outra direcção, 
cabendo-lhe a ela o papel (negativo) de 
procurar interromper certos hábitos de 
ver/ler a História (e, com ela, o passa-
do). Essa interrupção instaura, pois, 
um recomeço criativo, dando espaço a 
uma nova criação – esta que se apresenta 
neste espaço. Foi essa a responsabilidade 
que chamei a mim mesma: abordar a 
obra de Aurélia de Souza com o propósi-
to de a libertar e de desejavelmente 
a abrir ao presente. Apresentando-a 
como: “É isto”.

——— In the beginning of  the play 
or dramatized dialogue, the speaker 
who had had a dream identifies her-
self  with the artist (Aurélia de Souza), 
particularly in what regards the details 
of  the Romantic presentation and 
historiographical account given in the 
painter’s context. This includes her 
self-abandonment to the Absolut and 
her identification with the figure of  a 
saint – being a saint or being an artist 
are understood as the same thing (the 
same way of  living). This narrative is 
deconstructed shortly after by a second 
speaker, who interrupts the clichés 
– without agreeing or disagreeing –, 
showing that the narrative is nothing 
but a construction and stressing the 
relevance of  restarting: restarting 
to think, to rethink, to reflect. And, 
therefore, to question how we obey and 
to what we obey.
——— Here lays the sense of  respon-
sibility, which is nothing but a break (a 
disruption), modelled after the disrup-
tive effect caused by the dream and the 
act of  dreaming. It doesn’t represent a 
complete rupture, but it should rather 
be seen as a creative power. It is a break 
with History – ancient and present one 
–, and a break with the identification 
between artists. This project is, above 
all, a tribute to an artist by another art-
ist, without looking for affinities, but 
instead searching for common ground 
– artistic work.
——— Caroline Hancock’s text, which 
is here included, has the (positive) role 
of  showing (or defending) History’s 
side, presenting the artist/painter to an 
international audience. In order to do 
so, she highlights Aurélia de Souza’s 
historiographical data, which are well-
known or easily recognizable for us, her 
country fellows. The additional note 
to this project (more specifically, to the 
dramatized dialogue) follows another 
direction, assuming the (negative) role 
of  breaking away with certain habits 
of  seeing/reading History (and along 
with it, the past). This interruption 
establishes, therefore, a creative restart, 

giving rise to a new creation – the one 
which is presented here. That was the 
responsibility I took upon myself: to 
address Aurelia de Souza’s work in 
order to set it free and hopefully open 
it to the present. Thus presenting it 
as: “That’s it”.
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