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Questionar o espaço público
é uma boa premissa
Ao instalarmos “ZMORK Para a Maia”, obra de arte
concebida por Robert Schad no local que a vai
acolher, além de introduzirmos um novo elemento
para a construção da identidade do próprio local,
estaremos a promover o diálogo e espírito crítico dos
cidadãos que passarão a encontrar neste espaço
público, mais um estímulo para a sua fruição e
apropriação individual e coletiva.
Esta obra é, em si mesma, uma forma de interpretar
o espaço público que passa a integrar, desafiando a
cidadania a um exercício plural, logo, democrático,
sobre o seu potencial de representação simbólica,
acrescentando os seus próprios significados sociais,
culturais e cívicos.
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Neste entendimento, a conceção, realização,
instalação e apropriação pública, social e cultural,
desta obra de Robert Schad são fases constitutivas
de um processo que se compagina com a contínua
construção da identidade de lugar, quanto aos
impactos que nela tem a dimensão estética da
paisagem urbana.
A comunidade do presente e, principalmente, as
gerações vindouras, têm a partir de agora, mais um
objeto artístico que, a seu tempo, com todo o
referencial simbólico que lhe vier a ser atribuído,
povoará o seu imaginário coletivo e facilitará o
robustecimento da sua identidade cultural e coesão
social.
Na sua essência, “ZMORK Para a Maia” vai certamente
datar o momento em que a obra se apropria do lugar,
libertando-se dessa efemeridade sempre que formos
ao encontro do seu questionamento, presente e futuro,
enquanto processo de sedimentação da sua integração no espaço que a acolhe.

O Presidente da Câmara Municipal da Maia,
António Silva Tiago
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Nascido em 1953, na Alemanha, Robert Schad, que
vive hoje dividido entre Portugal e França, é um
extraordinário artista contemporâneo, com uma obra
vasta espalhada pelo mundo. São especialmente
conhecidas as suas esculturas em aço, de grande
porte, implantadas em vários espaços públicos e
privados, em muitos sítios do planeta.
A Maia tomou contacto direto com Robert Schad,
quando, entre junho de 2017 e março de 2018,
integrada na exposição “Percurso Lusitano”, a Praça
Doutor José Vieira de Carvalho, acolheu três das suas
magníficas esculturas, sendo que uma delas,
“ZMORG” de 2007, levou o Presidente da Câmara
Municipal da Maia a desafiar o artista a produzir uma
obra especialmente destinada para a citada praça.
Assim, dessa ideia e dessa vontade, nasceu a
“ZMORK para a Maia”, que com os seus 15 metros de
altura e com a sua beleza, enriquecerá, quer do ponto
de vista estético, quer do ponto de vista simbólico, o
mais importante espaço público da nossa cidade e do
nosso município.
É importante realçar que a “ZMORK para a Maia” se
concretizou não apenas pelo génio criador de Robert
Schad, mas também pela capacidade e qualidade
técnica de uma empresa maiata, a INDIMESA, cujos
principais quadros já tinham produzido a célebre
“Cruz Alta” (34 metros de altura), de autoria deste
escultor, e que se encontra no Santuário de Fátima.
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“ZMORK para a Maia”, que eu tive o privilégio de ver
produzir, é um elemento escultórico grandioso, mas de
uma extraordinária elegância e leveza. É uma espécie
de árvore de aço, cujos braços abraçam e elevam um
novelo do mesmo material, fazendo várias sínteses da
Maia que somos: uma Maia sólida, com os olhos
postos no futuro, com os seus braços que acolhem
todos que a procuram para viverem e trabalharem, em
que a contemporaneidade convive muito bem com a
herança do passado, em que a tecnologia do amanhã
só faz sentido se integrada e ao serviço do natural que
queremos preservar, enfim, uma Maia generosa, forte,
dinâmica, ciosa do seu passado, interventora no
presente e capaz de traçar o futuro que quer e lhe
interessa.
É verdade que cada um de nós ao passar em frente da
“ZMORK para a Maia”, vai senti-la, descodificá-la e
elaborá-la mental e espiritualmente de forma diversa –
é essa uma das maravilhas que carateriza o potencial
da Arte -, mas não deixará de perceber a ideia de
força e leveza, intrínsecas e indissociáveis que a
mesma transmite.

O Vereador do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Maia,
Mário Nuno Neves

“Percurso Lusitano” © Dominique Vérité
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Portugal, ZMORK e eu
Quando eu, em 1975, era um estudante de arte
com poucos meios e vim à boleia até Portugal
acompanhado pela minha namorada da altura, a
Erika, que hoje é minha mulher, nunca imaginei vir a
ter uma ligação tão intensa com outro país que não
fosse o meu país natal.
Tinha ouvido relatos de outros estudantes que,
por razões políticas, tinham vindo visitar Portugal,
principalmente o Alentejo, depois da Revolução dos
Cravos. Por isso, tinha muita curiosidade em descobrir
o que se passava nesse país longínquo no extremo
ocidental da Europa. Um país que, durante séculos,
manteve o olhar virado para o Atlântico ou sob si
mesmo.
A aventura começou logo na fronteira: os agentes
fronteiriços, pequenos mas fortes, com botas pesadas
e quepe militar alto verde com pala, verificaram
longamente e em silêncio o passaporte deste jovem
alemão magro e cabeludo até, finalmente, o
carimbarem. A primeira impressão foi marcada pelo
silêncio e pela calma contrastantes com a azáfama
do lado espanhol.
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A nossa viagem continuou por calçadas e estradas
esburacadas em que nos cruzávamos com mulheres
que transportavam hortaliças e galinhas atadas em
cestos sobre a cabeça. As estradas nacionais tinham
pouco trânsito e acompanhavam-nos carroças
puxadas por mulas e carros a cair aos bocados de
tão velhos que eram. Embora, na altura, mal falasse
português, conseguia facilmente estabelecer contacto
com pessoas de todas as idades que nos tratavam
com simpatia. Sentia-se o espírito de abril por todo o
lado. Um espírito presente tanto na humildade como
no orgulho das pessoas. Para ganhar uns trocos como
estudante e conhecer melhor o país e suas gentes
decidi fazer visitas guiadas de âmbito cultural para
uma agência de viagens de Munique. Fiquei a
conhecer as cidades de Portugal, mas também
viajei até aos recantos mais escondidos em busca
das tradições do mundo rural e de paisagens
fascinantes, descobrindo por dentro as muitas
particularidades deste país multifacetado.
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Surgiu a ideia de me candidatar a uma bolsa para
ir viver para o Porto, uma cidade que pelas suas
características especiais eu preferia a Lisboa, que era
mais sofisticada e narcisista. Nas tascas do Porto era
possível sentir a alma das regiões montanhosas do
interior de onde tinham vindo os trabalhadores à
procura de uma vida melhor na cidade. Aqui
coexistiam o urbano e a burguesia com a simplicidade
rural. Conhecíamos ambos esses mundos. Para além
disso, descobri semelhanças entre a música do norte e
alguns hábitos alimentares de cá com os da minha
terra natal, a Suábia, de onde, no século 5,
antecessores meus, tinham partido em direção ao
norte de Portugal. O Porto, uma cidade bem
fundeada no granito, é uma cidade de trabalho e
eu vejo-me como um trabalhador na arte.
E, em 1980, lá estava eu no jardim da ESBAP, ao ar
livre debaixo das bananeiras, a forjar as minhas
esculturas filigranas da altura, e a maltratar a única e
pequena bigorna portuguesa que havia disponível
com o meu martelo de 2 kg que tinha trazido da
Alemanha. A bigorna acabou por se partir no final da
minha bolsa de estudos. Quem me via, notava logo
que eu tinha um trabalho muito físico. Mas eu
pretendia que assim fosse. Era o que me diferenciava
da maior parte dos outros estudantes – quase todos
de boas famílias – que faziam do café o local principal
para o intercâmbio estudantil.
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Com Júlio Resende, cujo apoio me possibilitou vir
para a ESBAP, mantive uma estreita amizade até ao
seu falecimento em 2011. Pessoalmente e como
artista, fui muito próximo de Zulmiro de Carvalho,
Ângelo de Sousa, Alberto Carneiro e Jaime Isidoro,
que tinha uma colónia artística em Valadares onde
cheguei a viver alguns meses.
A minha primeira exposição aconteceu na sequência
da performance “100 horas a desenhar” no Edifício
Chiado em Coimbra, realizada em conjunto com Túlia
Saldanha em 1981. Participei na III Bienal de Vila
Nova de Cerveira onde recebi o prémio de desenho.
Apesar da minha mulher naquela altura ter sido contra
esta ideia, investi o parco valor do prémio na compra
dum moinho no Alto Minho, o qual tentei em vão
tornar habitável durante as poucas semanas que
permanecia em Portugal naquela época. Por isso, em
1989, na pequena aldeia de Chamosinhos perto de
Valença do Minho, acabei por comprar uma velha
casa de pedra com estruturas antigas que renovei
pouco a pouco e onde ainda hoje vivemos.

“Percurso Lusitano” © Dominique Vérité
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Depois da III Bienal de Cerveira fiz uma exposição
individual na Galeria Quadrum (1993) e uma
exposição na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa (1986), que foram ambas um grande desafio
artístico e logístico. Depois, em 1987, expus as minhas
esculturas de madeira e de aço no Museu Machado
de Castro, em Coimbra, no Palácio da Bolsa, no
Porto, e no Museu Soares dos Reis, o único museu que
expunha arte contemporânea no Porto nessa altura.
Dali, as obras seguiram para Madrid e para
Barcelona. Portanto, foi a partir de Portugal que
consegui lançar as minhas primeiras exposições
internacionais em museus. Seguiram-se exposições em
galerias no Porto e em 1997 as exposições na
Fundação Serralves e no Centro de Arte Moderna
Dr. José de Azeredo Perdigão em Lisboa (CAM), onde
expus pela primeira vez, em Portugal, as esculturas em
aço maciço que fazia naquela época.
Apesar das minhas exposições não era um artista
muito conhecido no norte de Portugal, a minha
segunda pátria. Isso mudou quando, em 2006, por
iniciativa do arquiteto grego Alexandros Tombazis que
desenhou o novo templo da Santíssima Trindade, e
apesar de algumas resistências iniciais por parte da
direção do Santuário, recebi a encomenda para fazer
a CRUZ ALTA, que com os seus 34 metros de altura é
o maior crucifixo do mundo. A sua construção ficou a
cargo de uma serralharia em Santa Maria de Avioso
no concelho da Maia.
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Alguns dos engenheiros e serralheiros que
participaram na construção fundaram depois a
empresa INDIMESA em Milheirós, também no
Concelho da Maia, e é essa empresa que até hoje
ainda produz algumas das minhas esculturas
monumentais. Aqui também se realizaram muitas
obras encomendadas por cidades na Alemanha.
António Oliveira, um dos fundadores da empresa, foi
a ponte para o contacto com a Câmara Municipal da
Maia. A Câmara Municipal da Maia decidiu participar
no “Percurso Lusitano”, um projeto de larga escala
realizado em 2017/2018, em que cerca de 50
esculturas de vários formatos e tamanhos, em parte
produzidas pela INDIMESA, foram expostas em 30
locais diferentes do Minho ao Algarve. Os locais
escolhidos têm importância histórica, paisagística ou
urbanística, como por exemplo largos frente a igrejas,
palácios ou castelos, mosteiros românicos, cidades ou
simples aldeias, um passeio junto ao Atlântico, um
pequeno porto piscatório, as serras do norte de
Portugal e um laranjal no extremo sul de Portugal.

16

O olhar é levado a seguir uma linha vermelha de
aço maciço por todo o país. Devido à presença das
esculturas descobrem-se novas e inesperadas
perspetivas. As esculturas criam um diálogo entre
locais muito diversos. Elas parecem nascer da terra
como cogumelos e ter um micélio a interligá-las
umas com as outras.
No largo frente à Câmara Municipal da Maia, com
a sua característica torre envidraçada visível de longe,
estiveram expostas 3 esculturas monumentais. Surgiu
a ideia de manter uma delas como símbolo para a
minha ligação para com esta cidade. O largo pede
uma escultura monumental que possibilite o diálogo
com este generoso ambiente urbano. A grande e
vertical “ZMORG” de 2007 serviu de base para a
conceção de uma escultura de 15 metros de altura
representando as forças positivas presentes na alma
urbana e empreendedora desta cidade. Três braços
envolvem um novelo de aço e erguem-no nos ares.
As barras de aço da escultura crescem naturalmente,
como uma planta que se ergue do solo. São um corpo
de braços erguidos, uma bailarina em pontas que
dança no largo principal da cidade. Apesar de ser
rígida e pesar muitas toneladas, visualmente a
escultura transmite leveza e movimento, um movimento
que se detêm por um instante no momento do nosso
olhar. O tempo dominado pelo aço, parecendo
estático.
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As múltiplas interpretações incitam à reflexão e
renovam o mistério da escultura em cada novo
reencontro. O espaço público não é um museu.
Nele, as esculturas entram em contacto com pessoas
das mais variadas origens, opiniões e com diferentes
motivações. A escultura não está exposta perante o
observador, ela pretende envolver-se com o
observador.
A escultura “ZMORK para a Maia” é o mais recente
resultado da minha imersão na sociedade portuguesa
e do meu contacto com as pessoas em Portugal. Um
contacto que se tornou tão importante na minha
vida. Ele enriquece a minha perceção e a minha
experiência, e é isso que nos faz crescer de dia
para dia.
A planificação e concretização desta escultura,
resultado do trabalho conjunto dos muitos que
colaboraram para que fosse frutífero, é um exemplo
para a parceria intereuropeia imprescindível para a
evolução da nossa sociedade. Estou profundamente
grato por esta experiência.

Robert Schad
Fevereiro de 2021
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Robert Schad na Maia
Conheci o Robert Schad em 1987, quando o ajudei
na montagem de uma exposição no Palácio da Bolsa
no Porto. Ainda hoje penso nele como um operário.
Um operário das artes. Não deixa de ser curioso que
alguns dos artistas portugueses como o Ernesto de
Sousa ou o Alberto Carneiro, usem expressões na
década de setenta como “operação estética” ou
“operador estético” como preferência relativamente ao
termo artista ou arte. Operário, então. Imagino que o
seu sonho seria retirar o aço diretamente da terra e
demiurgicamente transformá-lo em arte visível e vivida.
Porque se a sua escultura é eminentemente abstrata,
nunca se a poderá compreender verdadeiramente sem
se perceber a sua ligação à natureza. Oximoro visual,
esta escultura brande nas suas formas retilíneas a
arrogância do industrial, mas a sabedoria do escultor
transfere-lhe um sentido orgânico ímpar.
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Este operário é, então, um mago também. Há, na
verdade, algo de xamânico na dança de linhas que
recorrentemente nos propõe. Uma relação primordial
com o corpo, com o seu corpo – daí a medida de 45
milímetros de diâmetro das barras de aço que utiliza
nas esculturas de interior: esta medida refere
precisamente o envolvimento da mão do escultor
ao agarrar uma dessas barras. Já nas de exterior, a
medida de 160 milímetros aponta igualmente para
uma perceção háptica da envolvente orgânica do
corpo como possibilidade e fim último de medida. Daí
se perceba que recorrentemente as suas esculturas
tenham sido dançadas. Elas insinuam-se tão
veementemente no espaço físico como no espaço
mental da receção. Estes “fragmentos do infinito no
tempo”, como lhes chama o artista, balançam entre
uma presença física incontornável e uma leveza
conceitual que determina a sua atemporalidade.
A relação da escultura com o desenho é, em Robert
Schad, absolutamente fulcral. É óbvio que a matriz
essencial desta prática é o desenho no espaço.
Robert Schad é essencialmente um coreógrafo do
espaço.
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Da frieza do material, o aço, o artista recupera uma
dimensão telúrica que parece homenagear a
proveniência primeira deste material, pois da terra
provém para depois ser transformado pelo homem.
Material definidor da modernidade por excelência, a
ele se associa mais facilmente a ideia de uma
natureza-outra, visionária e rompedora de limites da
gravidade e durabilidade. À ductilidade associada a
materiais tradicionais da escultura, como a madeira
ou a mármore, responde o aço com uma tradição
própria que se ancora na abstração geométrica e
tendencialmente minimal de artistas como Eduardo
Chillida, Richard Serra ou Bernar Venet.
Como se referiu, o aço é naturalmente associado a
uma tradição da escultura que de certa forma
reivindica o seu carácter para-industrial. Olhar para
um artista como Robert Schad a trabalhar remete-nos
para um ambiente fabril, com associações evidentes
a uma indústria pesada, de escala por vezes
sobre-humana. A matéria que vem da terra
permite-lhe a construção de uma imaginária linha
contínua em aço que ele vai recortar, distorcer, fundir,
desenhar, dramatizar, em suma, dar vida enquanto
objeto significante nessa metáfora de uma entidade
neo-orgânica em permanente mutação. Uma linha de
vida a pensar e sentir.
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Na escultura “ZMORK para a Maia” apreende-se um
potencial de elevação do solo que une num plano
mental terra e céu. No enquadramento urbanístico
sublinha a verticalidade proeminente num diálogo
tensivo com a Torre do Lidador. Ascensional, a sua
leveza remete para uma entidade em pleno fulgor de
crescimento, ancorada em orgânicas raízes
imaginadas.
O movimento das suas linhas corresponde a uma
partitura para uma leitura do espaço como espaço
mental, onde o físico se esvanece na subtileza do
pensamento.

Miguel von Hafe Pérez

Mais informações sobre Robert Schad em www.robertschad.eu
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