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Projeto artístico integrante da mostra Tanto Mar 

Espaço Cultural Santa Catarina – Lisboa, Portugal, 2019 

 



 

 

 

 

Dai-nos de novo o Astrolábio e o Quadrante 

Velas ao vento , venha a partida 

Há sempre um Bojador perto e distante 

Nosso destino é navegar para diante 

Dobrar o Cabo, dobrar a vida 

Dai-nos de novo a rosa e o compasso 

A carta a bússola o roteiro a esfera 

Algures dentro de nós há outro espaço 

Chegaremos ainda a outro lado 

Lá onde só se espera 

O inesperado. 

                                                 MANUEL ALEGRE 

https://sites.google.com/site/edurego/poesia/p3/astrolabio.jpg?attredirects=0


 

 

A T L A S  

Breve cartografia para um navegar impreciso 

 

À maneira de Aby Warburg, este pequeno “atlas de parede” empresta o título de um livro do arquiteto português Eduardo Souto de Moura, para 

quem, de igual modo, a cartografia funciona como artifício de uma metodologia de seu processo de criação. 

Ao manejar um conjunto de fragmentos de suas imagens do afeto, o artista traz à tona breves referências de seus trajetos criativos. Lá estão, portanto, 

pedaços de mapas, seus labirintos líquidos amazônicos, um azulejo da Companhia de Jorge d’Além Mar, um poema de Manuel Alegre, uma pintura 

marinha à óleo, fotografias de uma viagem a Portugal... Entre essas referências, uma aquarela que mostra um cais que traz a inscrição da palavra 

saudade (pois “todo cais é uma saudade de pedra”, segundo Fernando Pessoa), o que muito evoca o sentimentalismo da língua portuguesa.  

Quem sabe esta imagem articule as possíveis rotas e conexões entre as outras imagens desse atlas e revele algo das relações afetivas luso-

paraenses que marcam o artista? Quem sabe essa cartografia sentimental de imagens, a que ele chama de seus Cartografemas do Afeto, configurem um 

mapa, ainda que impreciso, despedaçado, de “vestígios de uma estranha civilização”, na forma como Chico Buarque canta em Futuros Amantes? 

Rescaldos de um naufrágio que faz emergir pedaços de um mundo há muito perdido. Daí essa saudade d’além mar. Tudo aquilo que as imagens de sua 

mnemosyme transoceânica podem evocar. O mar (tanto mar!), seus naufrágios, travessias e as imagens sobreviventes que, aos pedaços, as marés 

vezenquando trazem ao cais dessas terras distantes. Ou ainda aqueles tesouros que esse escafandrista artista recolhe do fundo do mar (“fascínio tenho 

eu por tesouros submersos”). Do seu mar-museu, o artista esboça seu diário de bordo e compõe novas cartografias para suas viagens. Um mapa 

de/para um navegar impreciso.  

Escreverler mais que preciso! 

Jorge Eiró 

Belém, setembro 2019. 



 

 

Utopia de um homem que navega 

Em veleiro de azulejos de um outro barroco da Belém de cá, o artista toma o oceano aberto, rumo a um lugar utópico. Não navega com a 

bússola: o sismógrafo é seu guia. O detector dos sintomas, das paixões, do id. Ide! Andarilho dos Andes luso-andaluzes, prefere navegar por não-

lugares, pois assim o permite a serenidade. Procura, lá fora, um lugar que corresponda a seus elaborados mapas que defende e intervém com seu 

pincel-espada. Estas cartografias, que podem ser utilizadas tanto por técnicos geógrafos por sua precisão científica-alquimista, quanto para ilustrar as 

mais oníricas fábulas do realismo mágico e cartões postais de uma cidade delirante, misturam-se entre palavras aquareladas e imagens datilografadas. 

Estão espelhadas em labirintos de bronze com muitas escadas, portas e muros. Às vezes, se chamam Mnemosyne; às vezes, Babel. 

Ao pé de cada degrau, o navegante-cais escreve em seu mapa um retrato dos belíssimos fantasmas que encontra. Algumas destas imagens são 

recorrentes, embora nunca se reconheçam iguais, pois são sempre dobradas, espelhadas e manipuladas pelo tecnológico método do cartógrafo, 

operado entre astrolábios amorosos, esquadros quânticos e curiosos microscópios de vidro verde com uma estrela vermelha. Arquiteta-se, nestas 

escrileituras, a estrutura de um romance colecionista, fragmentos de um discurso amoroso, um devir inacabável, com alguns protagonistas. A ninfa, a 

Belém memoriosa, flui graciosamente pelo labirinto: as dobras de suas vestes líquidas de um ocre terroso tentam e refletem a calma saudade do 

navegante de sempre ter aonde ir. A imagem da mênade se repete infinitamente nos espelhos do labirinto, onde a distinção entre o original e o 

espelhado não tem importância. A serpente, seu dragão de São Jorge, ostenta ser o emblema de seu vastíssimo bestiário, encanto dos mais audaciosos 

naturalistas que já sonharam com as fantasias amazônicas. 

E, assim, audaciosa e apaixonadamente, o navegante-dédalo monta seu arquivo, sem ser assombrado por sua infinitude. Afinal, como carregar o 

peso do universo sobre as costas? Como manejar os astros? O cicerone atlântico contempla sua constelação de afetos na noite estrelada sobre o Guamá 

enquanto repousa no dorso do seu dragão. Nessa confusão de imagens sobreviventes, se sente em casa. Está feliz. Procura um porto e percebe que o é. 

Mateus Nunes  

Doutorando em História da Arte pela Universidade de Lisboa 

São Paulo, outubro de 2019. 



 

 

 

Das Fortalezas da Solidão (“Todo cais é uma saudade de pedra” – F.P.) 
Acrílica e areia do mar sobre tela 

110 x 60 cm (Díptico) 
Outubro 2019 



 

 

 

A Grande Onda em Nazaré – Surfando com Hokusai e Van Gogh (na companhia de Geraldo e Ruma) 
Acrílica e areia do mar sobre tela 

120 x 60 cm (Díptico) 
Outubro 2019 

 



 

 

 

Jazidas de ouro e sangue (dos Labirintos Líquidos do Coração) 
Acrílica e areia do mar sobre tela 

120 x 60 cm (Díptico) 
Outubro 2019 

 

 



 

 

J O R G E   E I R Ó 

Currículo Artístico 
  Jorge Leal Eiró da Silva - Belém do Pará, 09 de setembro de 1960. 
 Arquiteto e Artista Plástico; 
 Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA, de Arquitetura e Urbanismo e de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e 

Cultura da UNAMA; 
 Mestre e Doutor em Educação pela UFPA;  
 Exposições individuais: Como vai você, Jorge Eiró? (Galeria Elf, Belém, 1987), Solo (Galeria Morbach, Belém, 1990); Jorge Eiró (Galeria Elf, Belém, 1990), Idade Mídia (Galeria 

Theodoro Braga, Belém, 1994), Exegese (Galeria Theodoro Braga, Belém, 1996); Cartografias (Galeria do CCBEU, Belém, 2002); Labirinto Líquido (Museu do Estado do Pará, 
Belém, 2004); Azulejaria da Companhia de Jorge (Galeria Elf, Belém, 2010); Linha do Horizonte (Galeria Elf, Belém, 2014). 

 Participou de várias exposições coletivas nacionais e internacionais, entre elas: Salão Arte-Pará, Salão Nacional (Rio de Janeiro, 1985), Art in Paradise (Miami e Washington - 
USA, 1992), Graphos (Brasília, 1993), Painel da Arte Contemporânea Brasileira (São Paulo, 1994), Pará Hoje (Belém e Brasília, 1996), Panorama da Arte Paraense 
(Curitiba, 2001) e Dentro/Fora (São Paulo, 2002); Trilhas, (Rio de Janeiro, 2012); Margens (São Paulo, 2016); 

 Em 1989 ganhou o 1o Prêmio Literário Secult com o livro de poemas Quintais do Tempo; 
 Integrou a comissão executiva do Salão Paraense de Arte Contemporânea entre 1992 e 1994; 
 Premiado com a bolsa de pesquisa de criação e experimentação artística do Instituto de Artes do Pará, desenvolvendo o vídeoinstalação Labirinto Líquido, 2004; 
 Em 2006 lança o livro Escritura Exposta, com ensaios sobre arte contemporânea paraense; 
 Membro do Conselho Curador do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos; 
 
Obras em Acervos: 
 Presidência da República – Brasília 
 Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (MAC-USP) 
 Museu de Arte de Santa Catarina - Florianópolis 
 Museu Casa das 11 Janelas - Belém 
 Museu de Arte de Belém (MABE) – Belém 
 Museu da Universidade Federal do Pará (MUFPA) - Belém 
 Museu do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (MABEU) - Belém 
 Museu da Universidade da Amazônia – Belém 
 Galeria Virgílio – São Paulo 
 Galeria Elf – Belém 
 Coleção Jorge Alex Athias – Belém  
 Coleção Pedro Bentes Pinheiro Filho – Belém 

 
e-mail: eirojorge@gmail.com      |     home-page: www.culturapara.art.br/jorgeeiro   |   Atelier: Tv. Coronel Luiz Bentes, 177 – Telégrapho –  CEP 66113-080   |    Belém – Pará – Brasil 
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