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E D U A R D O  M A T O S
EXPLICAÇÃO DO PLÁSTICO



Uma arquitectura de luz e sombra

Pegar então num
Objecto contundente e amaciá-lo com a cor.

Maria Gabriela Llansol, Saber esperar alguém 
(in O começo de um livro é precioso, 2003)

À semelhança de Os Respigadores e a Respigadora (Les Glaneurs et la Gla-
neuse, na sua versão original), filme-documentário que Agnès Varda realizou 
em 2000 sobre a responsabilidade intrínseca de reaproveitar os objectos 
que as sociedades de consumo contemporâneas votam ao esquecimento 
das lixeiras situadas no centro e nas periferias das cidades, comprometen-
do a sua hipotética metamorfose num ciclo biológico mais amplo, Eduardo 
Matos (nascido no Rio de Janeiro em 1970), convoca nesta Explicação do 
Plástico uma necessidade umbilical ao desejo da cineasta francesa, isto é, 
representar a reinvenção das formas a partir dos lugares de onde foram res-
gatados ao seu abandono. 
É através da imagem fixa (projecção de slides) e da escultura que essa mesma 
transformação é concretizada, formando uma arquitectura que se delineia 
entre a presença da luz e a evidência da obscuridade. O espaço convocado 
é Annessens, um bairro que acolhe comunidades emigrantes localizado no 
coração de Bruxelas (onde Eduardo Matos reside actualmente), reproduzido 
fisicamente pelas duas placas que o envolvem e visualmente pela maqueta 
que mostra fotograficamente a sua perspectiva exterior. Inicia-se, deste 
modo, uma permanente dialéctica: o interior implica aquilo que é externo, 
a memória transfere-se para o espaço real, o que é visto é simultaneamente 
imaginado pelo espectador que tanto usufrui do privilégio de se relacionar 
com os objectos mesmos (pictóricos e sensoriais) quanto de os observar no 
seu estado mais artesanal. É o espaço dentro e fora do espaço, o gesto de 
repensar a evolução das malhas urbanas, o puro acto de atribuir uma vida 
outra à inteligência da matéria. Como um respigador incansável, Eduardo 
Matos restaura a arquitectura toda. Como esse objecto contundente e pleno 
de cor que a poesia solar de Gabriela Llansol deixa adivinhar. 

Pedro Marques Pinto (Janeiro, 2018) 

1. Sem Título, 2018
Escultura com objectos encontrados 
e desenho de luz
Dimensões variáveis 

2. Explicação do Plástico I, 2018
Composição no espaço
2 elementos arquitectónicos em mdf 
e diaporama (20 slides)
2,46 x 1,85 m (x2)

3. Sem Título, 2018
Escultura: pvc, mdf, betume 
e projeção de slide
0,98 x 0,60 x 0,18 m 

4. Explicação do Plástico II, 2017
Diaporama (70 slides)
Dimensões variáveis
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Explicação do Plástico, 2018

EDUARDO MATOS
http://eduardomatos00.blogspot.pt/

Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, 1970. Vive e trabalha entre Bruxelas e Lisboa.
Licenciado em Artes Plásticas - Pintura na Faculdade de Belas Artes da Univer-
sidade do Porto. Mestre em Práticas Artísticas Contemporâneas (FBAUP). 
Expõe regularmente desde 1999.
Contemplando diversas práticas artísticas, como a pintura, a fotografia, o vídeo, 
a instalação e o som, a sua obra tem sido apresentada em múltiplas exposições 
individuais e colectivas, em diversas cidades nacionais e em diferentes países. 
Foi membro fundador do Salão Olímpico (2003/06). É editor do INland Journal 
juntamente com André Cepeda. É representado pela Galeria Pedro Oliveira.

No seu percurso, Eduardo Matos tem vindo a desenvolver trabalhos onde cruza 
a linguagem imagem/vídeo/escultura com a tridimensionalidade espacial e in-
teractuante de instalações – reconstruindo e descontruíndo especificamente 
em cada lugar, e a cada momento, as peças que compõem o simulacro de um 
jogo de metáforas estéticas, identitárias, sociais, políticas e geográficas.


