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Lita Cabellut escolheu o Centro Cultural de Cascais

Lita Cabellut chose the Cascais Cultural Centre in

para mostrar, pela primeira vez em Portugal, as suas

which to show her work for the first time in Portugal.

obras. A reconhecida artista espanhola vem ao nosso

The well-known Spanish artist comes to our country

país através de uma parceria, de longa data, entre a

thanks to a long-standing partnership between the D.

Fundação D. Luís I, a Câmara Municipal de Cascais e a

Luís I Foundation, the Cascais Municipal Council and

gestora cultural Marisa Oropesa.

Marisa Oropesa, the culture manager.

Esta colaboração já permitiu, por exemplo, trazer a

This joint collaboration has already been responsible,

Cascais trabalhos de Francisco de Goya - um dos mais

for example, for bringing to Cascais the work of

extraordinários artistas de todos os tempos -, grandes

Francisco de Goya – one of the most extraordinary

mestres da pintura flamenga como Rubens e Van Dyck

artists ever, the great Flemish masters such as Rubens

e Agatha Ruíz de la Prada que na Casa de Santa Maria

and Van Dyck, and also Agatha Ruíz de la Prada who

expôs, com muito sucesso, os seus vestidos preferidos.

very successfully exhibited her favourite dresses at

É uma parceria que se estende agora às artes plásticas

the Casa de Santa Maria.

contemporâneas, muito nos honrando receber

The partnership has now been extended to the

uma exposição de Lita Cabellut que se integra na

contemporary creative arts and we are

programação do Bairro dos Museus, uma nossa

honoured to host Lita Cabellut’s exhibition. It has

aposta que atrai a Cascais cada vez mais interessados

been included in the programme offered by the

nacionais e estrangeiros.

Museum Quarter, a venture which seeks to attract an

Lita Cabellut mostra pintura, fotografia e instalação.

increasing number of Portuguese and foreign visitors.

Trata-se de arte carregada de experiências fortes e

Lita Cabellut shows her paintings, photographs and

emocionais da existência desta artista que conheceu

installations. What we have here is art laden with the

na infância toda a dureza da vida, passando para os

forceful experience and strong emotions of an artist

seus trabalhos uma expressividade única. Foi por volta

who came face to face with life’s hardship during her

dos 12 anos, quando visitou o Museu do Prado levada

childhood, all of which has imbued

pela família que a adotou e lhe “apresentou” alguns

unique expressiveness. When she was about 12 years

dos grandes mestres da pintura, que começou a sentir-

old, and upon being taken to visit the Prado Museum

greatly

her work with

6

se atraída pela arte: aí encontrou a sua vocação.

by her adoptive family and ‘introduced’ to some of the

A artista, que pinta retratos em larga escala,

great masters, she began to feel attracted by art: it

incorporando técnicas de frescos tradicionais do

was here that she had found her vocation.

Renascimento com modernas aplicações de pintura

As an artist painting large-scale portraits, incorporating

a óleo, desenvolveu uma técnica para instalações

the traditional fresco techniques of the Renaissance

e fotografia que combina os seus materiais numa

into modern oil painting applications, she developed a

experiência tridimensional, assim afirmando a sua

style in her installations and photographs that blended

identidade artística.

her materials in a three-dimensional experiment, thus

Depois de Hong Kong, Nova Iorque, China, Dubai,

confirming her artistic identity.

Itália, Espanha, entre tantos outros centros universais

After Hong Kong, New York, China, Dubai, Italy,

de arte, Lita Cabellut chega a Cascais para mostrar

Spain among many other international art centres,

que - como disse num documentário da RTVE

Lita Cabellut now comes to Cascais to show – as

sobre a sua vida e obra – “a arte transmite afeto

she mentioned in an RTVE documentary about her

quando é autêntica, quando sai do íntimo, quando

life and work – that “art transmits emotion when is

há concentração (…), o que vai contra o que está

it is authentic, when it comes from within, when

estabelecido”.

it concentrates (…) which goes against what is
established”.

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Carlos Carreiras
Mayor of Cascais
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LITA CABELLUT EM ESSÊNCIA
LITA CABELLUT IN ESSENCE

As obras de Lita Cabellut (Sariñena, Huesca, 1961)

The work of Lita Cabellut (Sariñena, Huesca, 1961) is

são um prolongamento da sua alma. Unem-se nelas

an extension of her soul. It brings together distinct

componentes distintas que são a chave para conhecer

components that provide the key to learning about the

a trajectória desta artista de garra. É natural falar de

path followed by this strong and determined artist. It

força quando estamos perante uma das suas obras.

is natural to speak about her strength when standing

Transmitem uma energia por vezes dolorosa, que

before any of her pieces. A sometimes painful energy

nos chega de forma imparável. A artista faz com

is conveyed from within them which reaches us in an

que o espectador, consciente ou inconscientemente,

unrestrained manner. The artist contrives to make the

seja parte das mensagens ocultas nas suas criações.

viewer, consciously or unconsciously, a part of the

São trabalhos em que a alma está presente graças

messages hidden in her work. This is work in which

à sua ousadia, que lhe confere a capacidade única

her soul is present thanks to her spirit of daring that

de criar e com a qual inunda o espaço que a rodeia,

endows her with a unique creative capacity and allows

não deixando lugar, nem ao acaso, nem ao mecânico.

her to fill the space around her, leaving no place at

É esta qualidade que faz de Lita Cabellut uma

random nor for the mechanical. It is this quality that

artista incontornável na História da Arte recente.

makes Lita Cabellut an indisputable artist in recent

As experiências pessoais, somadas aos seus

Art History. Her personal experiences added to her

conhecimentos artísticos, tornam-na uma criadora

artistic know-how have made her an untiring creator,

incansável, uma lutadora imparável.

a tenacious fighter.

Para esta exposição foram seleccionadas obras

Work from some of her main art series have been

de algumas das suas principais séries artísticas,

chosen where the titles prepare us for what we are
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cujos títulos indiciam o que vamos ver: A Mudez da

going to see: The silence of existence, Truth, White

Existência, A Verdade, O Silêncio Branco, O Grito

silence, Animal scream, City acrobats and Naked

Animal, Os Acrobatas da Cidade e As Estrelas Nuas.

stars. The lexis which has been carefully chosen in

O léxico que cuidadosamente escolhe para dar

order to give her creations their names, allow us

nome às suas criações deixa-nos conhecer melhor

get to know Lita Cabellut’s personality better. Her

a personalidade de Lita Cabellut. As tendências

existential tendencies take possession of her in

existencialistas possuem-na no magnífico transe

the magnificent creative trance that experiments

criativo que experimenta diante das telas em branco e

on blank canvases, and the titles she gives them

os títulos que depois lhes dá são disso prova.

afterwards are proof enough.

Ao despir a sua alma, oferece-nos a única substância

In baring her soul, she offers us the only spiritual and

espiritual e imortal que possuímos como seres

immortal substance that we have as human beings.

humanos. Antonio Machado dizia: «Moeda que está

Antonio Machado used to say: “The coin in your hand

na mão, talvez se deva guardar. A moedinha da alma

should perhaps be kept safe. The tiny coin you have

perde-se se não se der.» Cabellut parece ter entendido

in your soul is lost if not given away.” Cabellut seems

a máxima de Machado e, para não perder a sua

to have understood Machado’s saying and so as not

essência, para a transformar numa força viva, entrega-

to lose her essence, to transform it into a living force,

se plenamente de cada vez que cria uma peça.

she gives of herself fully every time she creates a

Sobre a obra desta artista têm-se escrito inúmeros

piece of work.

textos onde se descreve perfeitamente o seu espírito

Innumerable texts have been written about the work

inconformista e as suas notáveis qualidades artísticas.

of this artist where they describe to perfection her

Estes atributos levam-nos, irremediavelmente, a

non-conformist spirit and her notable artistic qualities.

pensar em inúmeras teorias filosóficas e distintos

Such qualities, needless to say, lead us to consider

pensamentos místicos. Talvez pelas suas origens,

numerous philosophical theories and distinct mystical

talvez pelo peso dos seus antepassados, ou

thinking. Perhaps because of her origins, or perhaps

simplesmente pela sua personalidade racial, Cabellut

due to the weight of her ancestors or simply, owing

se aproxime da figura de Antonio Machado. Ele com o

to her ethnic personality, Cabellut resembles Antonio
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seu aparo e ela com os seus pincéis demonstram que o

Machado. He, with his fountain pen and she with her

melhor que pode fazer o ser humano é entregar a alma

paint brushes show that what human beings can do

aos outros.

best, is give their soul to others.

Na sua Autobiografía, de 1913, Antonio Machado

In his Autobiography of 1913, Antonio Machado wrote: “

escreveu: «A minha vida é feita mais de resignação

My life is made more of resignation than rebelliousness;

que de rebeldia; mas de vez em quando sinto

but now and then I feel the surge of fighting impulses

impulsos batalhadores que coincidem com optimismos

that coincide with momentary instances of optimism,

momentâneos, dos quais me arrependo e que me

which I regret and infallibly make me blush. I’m more

fazem corar infalivelmente. Sou mais introspectivo do

introspective than an observer and I understand

que observador e compreendo a injustiça de apontar

the injustice of pointing a finger at my neighbour

ao vizinho aquilo que noto em mim mesmo. O meu

about that which I note in myself. My thoughts are

pensamento está geralmente ocupado por aquilo a

normally occupied by what Kant called conflicts of

que Kant chama conflitos das ideias transcendentais e

transcendental ideas, and I seek relief in poetry for this

procuro na poesia um alívio para esta tarefa ingrata…

thankless task … Basically, I believe in a spiritual reality

No fundo, acredito numa realidade espiritual oposta

that is opposed to the rational world.”

ao mundo sensível.»

Like Machado, Lita Cabellut seeks relief in poetry which

Tal como Machado, Lita Cabellut procura alívio na

she herself admits. One of the works she shows in this

poesia, o que ela própria reconhece. Uma das obras

exhibition confirms it: Poetry never gives up, 2017,

presentes nesta exposição confirma-o: Poetry never

cannot but help attract our attention. Firstly, because

gives up, de 2017, não pode deixar de prender a nossa

it is round, a shape where the beginning meets the

atenção. Em primeiro lugar, pelo seu formato redondo,

end, without knowing where it begins or where it ends.

uma forma que faz com que o princípio e o fim se

In general terms, the circle, coming from circulus in

unam, sem que se saiba onde começa e onde acaba.

Latin, is one of the fundamental allegories about

Universalmente, o círculo, do latim circulus, é uma das

existence. It is the symbol of the whole and of Heaven,

alegorias fundamentais da existência. É o símbolo do

meaning the sacred and perfection. The elements

todo e do Céu, significando o sagrado e a perfeição.

composing this imposing piece of work inevitably
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Os elementos que compõem esta peça imponente

awakens our curiosity: bones, skeletons, flowers...

despertam inevitavelmente a nossa curiosidade: ossos,

Work that reminds us of the still life paintings that

esqueletos, flores… Uma obra que nos faz pensar nas

Lita Cabellut admired so often in Holland, her adopted

naturezas mortas que Lita Cabellut admirou tantas

country.

vezes no seu país adoptivo, a Holanda. A tradição

the artist’s creative genius endowing it with a new

pictórica dos flamengos invade o génio criativo da

dimension and an overwhelming modernity. We are

artista, dotando-o de uma nova dimensão e de uma

faced with a piece of work that is filled with symbols

modernidade esmagadora. Estamos perante uma peça

where life and death, the ephemeral and the eternal,

repleta de símbolos onde a vida e a morte, o efémero

join hands. The bones belong to the notion of tempus

e o eterno, dão as mãos. Os ossos remetem para o

fugit which is ever-present in the vanitas of Flemish

conceito do tempus fugit, tão presente na vanitas

painting. Such elements make us think about the

da pintura flamenga. São elementos que nos fazem

insignificance of life, ephemeral time, the worthless

reflectir sobre a insignificância da vida, a efemeridade

value of everything that is material and the need for

do tempo, o valor nulo de tudo o que é material e a

us to loosen ourselves from what is earthly so that we

necessidade de nos desprendermos do que é terreno

may concentrate on what is spiritual. The obsession

para que nos concentremos no que é espiritual. A

about death and the on-going concern about saving

obsessão pela morte e a constante preocupação com a

one’s soul are reflected in this kind of still-life art in

salvação da alma reflectiam-se neste tipo de naturezas

order to enlighten the viewer about such ideas.

mortas, para elucidar o espectador sobre estas ideias.

Some of Cabellut’s still-life art touch upon the

Algumas das naturezas mortas de Cabellut abordam

representation of the material, that which is fleeting

a representação do material, do fugaz e perecível.

and perishable. Skeletons sharing the stage with

Esqueletos que partilham protagonismo com flores,

flowers, the same elements of nature that were

elementos da natureza que se introduziram como

introduced as key features in 16th century Dutch

protagonistas nas pinturas dos holandeses do século

painting. The beauty of flowers has always fascinated

XVI. A beleza das flores fascinou desde sempre os

the Dutch; they find the colour and light in them that

holandeses, que encontraram nelas a cor e a luz que

are missing in their daily lives in the harshness of

The

pictorial

Flemish

tradition

invades
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lhes faltava no dia-a-dia dos seus duros invernos.

winter. A fleeting beauty because flowers do not last

Uma beleza efémera, já que as flores não duram

forever and act as another metaphor for life. Time’s

eternamente e são outra metáfora da vida. Esta

frailty and death’s presence in all that is living may also

fragilidade do tempo e a presença da morte em

be found in the powerful work of Lita Cabellut, an

tudo o que vive estão também presentes nas obras

artist who has always known how to thrive in the

imponentes de Lita Cabellut, uma artista que sempre

face of destiny’s adversities, resolutely standing up

soube crescer perante as adversidades do destino,

to bad luck, capturing the beauty of the perishable

enfrentando decididamente a má sorte, captando a

and

beleza do perecível e acentuando a decadência da

passage of time.

passagem do tempo.

She does not limit herself to making aesthetic

Nos seus retratos não se limita a fazer descrições

descriptions in her portraits, and neither does she

estéticas, nem se limita a reproduzir as características

limit herself to reproducing the physical traits of

físicas dos seus modelos. Cabellut vai mais longe. O

her models. Cabellut goes further than this.

seu instinto, essa sensibilidade que possui, é o que lhe

instinct, her sensitivity, is what allows her to capture

permite captar sentimentos universais, sensações que

universal feelings, sensations that we all experience

todos experimentamos mas que poucos são capazes

although few are able to convert them into art with

de converter em arte com a mesma eloquência. A

the same eloquence. The silence of existence entails

mudez da existência é uma série dolorosa de retratos,

a painful series of portraits where the artist places

em que a artista nos coloca frente a frente com

herself before semi-naked models of different ages.

personagens seminuas de diferentes idades. Mas o

But what attracts us to these paintings is not the

que nos atrai para estas pinturas não é a nudez física.

depiction of physical nudity. Rather, it is the way in

É antes a entrega total dos modelos, a catarse que

which the models completely surrender themselves,

realizam perante a artista e que ela imortaliza. Diante

the catharsis upon posing for the artist, which she

destas pinturas, não podemos ficar senão fascinados.

immortalises. When confronted by such painting, we

Vemos nas suas personagens as marcas inevitáveis da

cannot help but be fascinated by them. We see the

passagem do tempo, a mutabilidade do ser humano,

inevitable stamp of passing time on her characters,

accentuating

the

decadence

left

by

the

Her
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essa fragilidade latente em todas as suas obras.

the change human beings undergo, this latent frailty

A mudez seria sempre uma característica das pessoas

permeating her work.

retratadas diante de nós, que só nos falam através

The silence would always be characteristic of the

do olhar. Ainda assim, Cabellut faz com que as

people portrayed to us, speaking to us only through

suas personagens comuniquem, sendo a realidade

their gaze. Even so, Cabellut makes her characters

da existência o protagonista indiscutível. Nos seus

able to communicate, where the existing reality is

retratos de jovens e velhos, de gente nua ou vestida,

the unmistakable protagonist. In her portraits of the

de homens e mulheres, o ser humano é sempre central.

young and old, of the naked or clothed, of men or

O retrato permite-lhe indagar acerca dos conceitos

women, the human being is always central. Portraiture

de beleza e fealdade, procurando as dualidades que

allows her to investigate concepts of beauty and

a vida apresenta e a figura humana, cuja vaidade a

ugliness, seeking out the duality of life and human

coloca no centro do universo, transforma-se, neste

figures whose vanity is situated at the centre of the

género, em obra de arte.

universe, but which in this genre, is transformed into

Esta exposição, composta por trinta e duas obras,

a work of art.

deixa mais do que claro o motivo pelo qual Cabellut

The exhibition which is composed of thirty-two pieces

goza de uma posição privilegiada entre os artistas

of her work, makes it clear why Cabellit enjoys pride

internacionais do nosso tempo. Ainda que hoje

of place among the international artists of our time.

possamos afirmar que as mulheres são um elemento

Even though we may state that today, women play

indispensável na redefinição e na abertura das

an indispensable part in redefining and opening up

categorias visuais e teóricas da arte, sabemos que

the visual and theoretical categories of art, we know

nem sempre assim foi. Durante a primeira metade

it has not always been so. During the first half of the

do século XX, as artistas eram marginalizadas no

20th century, female artists were marginalised in

mundo da arte, à excepção de certas personalidades

the art world with the exception of certain famous

destacadas em determinados movimentos das

personalities

vanguardas. Como consequência dessas dificuldades

movements. As a result of the difficulties integrating in

de integração num mundo dominado por homens

a centuries-old male-dominated world, women artists

belonging

to

particular

vanguard
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durante séculos, as artistas vêem-se obrigadas a criar

found themselves forced to create their own singular

uma arte singular e própria, classificada pela crítica

art that criticism classed feminine art. It involves a

como arte feminina. É uma linguagem única, quase

unique, almost marginalised language that seeks to

marginal, que procura a conquista da autonomia e

conquer its independence and wishes to question

que pretende interrogar-se sobre a sua identidade,

itself about its identity, often by means of taking a

em muitas ocasiões através de tomadas de posição e

stand and making ironical approaches.

abordagens irónicas.

This is why the second half of the previous century

Por isso, a segunda metade do século passado

turned into a complicated terrain that was both rich

transforma-se em terreno complexo, rico e

and contradictory;

contraditório, no qual se fundem as heranças

heritages of the applied arts in the classical era (with

genéticas das artes aplicadas do período clássico

its topics such as children, self-portraits, flowers, etc.)

(temas como crianças, auto-retratos, flores, etc.) com

with performances, installations and autobiographical

as performances, instalações e obras autobiográficas,

work; a fusion which is beginning to appear, as we

que se começam a vislumbrar, como vemos nesta

may see in this exhibition.

exposição.

Until the mid-1970s, civil rights movements and

Até meados da década de 70, os movimentos

feminist currents failed to influence artistic circuits.

activistas dos direitos civis e as correntes feministas

It was then that women artists found their

não influenciam as correntes artísticas. É então que

and ideological power in performance, analysed

as artistas encontram na performance um potencial

through their bodies’ discourse. A woman’s body

artístico e ideológico, que analisam através do

therefore became an artistic site with its own identity

discurso dos seus corpos. Assim, o corpo da mulher

as if it meant freeing oneself. The freedom that Lita

transforma-se em meio plástico, com identidade

herself had experimented with, wishing to leave her

própria, como se de uma libertação se tratasse. Uma

testimony in her iconic portraits of women.

libertação que a própria Lita experimentou e da qual

All of these sociological and historical circumstances

quer deixar testemunho nos seus icónicos retratos de

have allowed Lita Cabellut to become a celebrated

mulheres.

artist today. Her ability to add her rebellious,

a terrain that fused the genetic

artistic
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Todas estas circunstâncias sociológicas e históricas

transgressing spirit to the most recent force of history,

permitem que Lita Cabellut seja hoje uma mulher

confers on her work an overwhelming modernity

artista consagrada. A sua capacidade de juntar à

where tradition is still implicit. As Lord Byron stated:

força da história mais recente o seu espírito rebelde e

“the best prophet of the future is the past.” This great

transgressor confere às suas obras uma modernidade

artist is, without a doubt, a prophet of her time.

esmagadora onde a tradição está implícita. Como
Marisa Oropesa

afirmava Lord Byron, «o melhor profeta do futuro é

Exhibition curator

o passado.» Esta grande artista é, sem dúvida, uma
profeta do seu tempo.

Marisa Oropesa
Comissária da exposição
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A PINTORA-PINTURA
PAINTER-PAINTING

A escala material da pintura só desde a era moderna

Only as from the modern era, did the material scale

é que passou a fazer parte integrante da percepção

of painting start making an integral part of the

da obra de arte. De certo modo, trabalhar a questão

perception of a work of art. In a certain way, for the

da escala significava então, para o artista, dar-se a

artist, working on the question of scale therefore

si próprio o objectivo de criar um espaço cromático

meant setting oneself the aim of creating a chromatic

que envolvesse o espectador na sua totalidade e que,

space that involved the whole viewer while at the

simultaneamente, lhe transmitisse, de forma generosa,

same time, generously transmitting the experience

essa experiência de que todo o artista digno desse

that all artists worthy of the name, say they use:

nome diz usufruir: deixar a atenção ser totalmente

allowing their attention to become fully absorbed in

submergida pelo trabalho de aplicar formas e cores

the work by applying shapes and colours on a two-

numa superfície bidimensional, ou pelo movimento

dimensional surface, or by the movement of an arm

do braço e da mão que seguram o pincel enquanto

and hand holding the brush while leaving their marks

deixam os sinais dessa temporalidade sobre a tela a

of this moment recorded on the canvas being painted.

pintar.

In order to pin-point when this process started, we

Com facilidade, pode-se recuar até aos começos do

may quite easily go back to the beginning of the

barroco, e ao propósito então definido para provocar a

Baroque period and the purpose that was laid down

emoção estética no espectador, para definir um ponto

then, seeking to give rise to aesthetic emotion in the

original neste processo. Lembremo-nos nos grandes

viewer. We recall the enormous painted ceilings in the

tectos pintados das igrejas da época, na manipulação

churches of the time, in the way light and reflection

de luzes e reflexos nas paredes de majestosas galerias

was handled on the walls of the majestic palatial
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palacianas construídas por essa altura um pouco por

galleries built during this era a little everywhere

toda a Europa, nas dimensões (mas também nas poses

throughout Europe, the size (but also the studied

estudadas, nos constrastes de luz e sombra entre os

poses, the contrasts between light and shadow

diferentes planos representados) da própria pintura

among the different planes represented) of the court

de corte, e de certo modo numa tentativa que surgia

paintings themselves, and in a certain way, in the

então por todo o mundo ocidental de associar, no

attempt emerging throughout the Western world and

espírito do público, escala da obra de arte e poder do

instilled in the public spirit, to link the size of the work

seu proprietário.

of art to the extent of its owner’s power.

A pintura de Lita Cabellut não se ocupa de poder, nem

Lita Cabellut’s painting is not concerned with power,

de céus rasgados ou imagens nobremente idealizadas

skies torn asunder, nor the nobly idealised images of

de governantes e senhores, e isto mesmo quando

governors and lords, and justly so when she states

afirma que lhe interessa representar a grandeza

that what interests her is representing the grandeur

da alma humana . Mas esta introdução que aqui

of the human soul.

fizemos adquire sentido quando nos concentramos

making here, makes sense when we concentrate on

nos sentimentos que a sua obra provoca em nós,

the feelings her work causes in us, the viewers and

espectadores e admiradores de uma mestria técnica

admirers of a masterful technique that we could say

que se diria mais própria de outros tempos que

belongs more in another time than it does in our own.

da contemporaneidade. Cabellut possui de facto a

In fact, Cabellut possesses a rare quality where the

qualidade rara de justapor um saber técnico herdeiro

technical know-how she inherited from the great

da grande pintura sobre tela ou tábua de madeira

paintings of days gone by made on canvas or wooden

de outros tempos, com a permanente actualização

slats, overlaps her incessant up-dating of the subject

temática dos géneros definidos no século XVII para

matter based on the painting genres appearing in

a pintura: entre o retrato e a paisagem (porque a

the 17th century: between portrait and landscape

pintura abstracta é tradução do espaço, e por isso

(because abstract painting is interpreting space and

próxima conceptualmente da paisagem), entre a cena

for this reason is conceptually close to landscape),

de género e a natureza-morta, e isto mesmo quando

between the genre scene and still life, even when

But the introduction we are
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entendemos que abandona momentaneamente os

we perceive that she has momentarily put aside her

pincéis para se dedicar a uma fotografia encenada,

brushes to take a staged photograph and paint over it,

coberta pela pintura, como se nos quisesse dizer a

as if she wants to tell us, the observers of what she is

nós, observadores do que ela pinta, que mais que a

painting, that more than the reality of the photograph,

realidade da fotografia, importa a verdade da pintura.

it is the truth of the painting that matters.

Lita Cabellut tem plena consciência desta capacidade

Lita Cabellut is fully aware of the ability that her work

que a sua obra possui de captar o espectador, como

has in captivating the viewer, like a spider weaving a

uma aranha que tece uma teia da qual não é possível

web from which there is no escape. “When I paint, I

escapar. “Quando eu pinto, eu sou a pintura. Sou eu.

am in the painting. It´s me. You know what happens?

(…) Só se pode pintar ou criar aquilo que se conhece.

You can only paint or create what you know.

A empatia acontece quando nos reconhecemos

Empathy happens because we recognize ourselves in

em alguma coisa. Não podemos sentir algo que

something. We cannot feel something we don´t know.

desconhecemos. É impossível, apenas uma ilusão.”

It´s impossible, just an illusion.

Pintura-pintora. Dela, é também conhecida a

Painting-painter. About her, her biography is also

biografia que nos transporta quase para o domínio

known, carrying us almost back to the domains of

do mito. Diz-se que foi abandonada logo a seguir ao

myth. It is said that she was abandoned right after she

nascimento; recolhida depois pela avó, viveu nas ruas

was born; she was later taken in by her grandmother;

de Barcelona, tendo depois sido adoptada por uma

she lived on the streets of Barcelona before she

família de posses aos 13 anos. Cabellut conta que

was adopted at 13 years of age by a wealthy family.

se recorda, já depois deste acontecimento, de uma

Cabellut says that after she was adopted, she recalls

visita ao Museu do Prado, e da impressão que tanto

a visit to the Prado Museum and the impression that

Velásquez como os mestres do barroco holandês,

not only Velásquez caused on her but also the masters

Rembrandt e Franz Hals, lhe provocaram. Nesse

of the Dutch Baroque period, Rembrandt and Franz

momento, soube que queria ser pintora. Estudou; e,

Hals. It was then that she knew she wanted to be a

já adulta, mudou-se para a Holanda, conta ela, por

painter. She studied and already an adult, moved

causa da luz. Ou seja, tanto ou mais do que o universo

to Holland because of the light she said. In other
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de seres híbridos e estranhos que encontramos na

words, as much or more that what the universe of

sua pintura, e que afirma serem todos auto-retratos,

the strange hybrid

interessa-lhe esse elemento fundamental que desde

her painting which, she reckons, are all self-portraits,

sempre inquietou os pintores: a qualidade lumínica de

she is interested in the very fundamental element that

um lugar, de uma atmosfera, a mesma qualidade que,

has always disturbed painters; the quality of light in a

através dos cinzas matinais e das brumas destas terras

place, in an atmosphere, the same quality that through

baixas, sem montanhas nem nada que quebre a visão

the morning ashiness and mists of this flat land, with

do horizonte, destaca os brilhos das cores quentes e

no mountains, with nothing to break the view of

os esplendores do claro-escuro.

the horizon, the brilliance of warm colours and the

Diz-se que não existem cores mais intensas do que

splendour of light-dark stand out.

as do Renascimento dos Países Baixos, de uma

It is said that there are no colours more vivid than

saturação que apenas a técnica do óleo, então recém-

those of the Renaissance in the Low Countries;

descoberta, podia proporcionar. Lita Cabellut, que

saturation that only the recently discovered oil-

estudou a arte antiga do país onde escolheu viver,

painting technique was able to afford. Lita Cabellut,

decerto não o ignora, como não ignora o fascínio

who studied the ancient art of the country she chose

de Velásquez ou Goya, seus compatriotas, pela

to live in, was certainly not unaware, just as she was

representação da comédia humana. É neste corpo a

not unaware of the fascination shown by Velásquez or

corpo com a tradição da arte espanhola do Século

Goya, her fellow countrymen, in the representation of

de Ouro, ou mesmo posterior, que podemos medir

the human comedy. It is in grappling with the tradition

a força das figuras que nos observam a partir das

of the Spanish Golden Age or even afterwards, that

telas de dimensões desmedidas. A construção de

we are able to measure the strength of the figures that

um espaço habitado pela pintura, tão característica

stare out at us from huge canvases. Building a space

da contemporaneidade internacional – pense-se no

that is filled by the painting which is so characteristic

alemão Gerard Richter, também ele autor de pinturas

of today’s international scene – think of the German

de grande formato que combinam a minúcia da

artist Gerhard Richter who also paints large canvases

reprodução da fotografia com o gesto livre e intenso

and blends detailed photographic reproductions

creatures that we encounter in
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que é sempre marca autoral do artista; ou em Francis

with free-sweeping, intense movements that are his

Bacon, que traduz o sofrimento humano através de

trademark; or Francis Bacon, who interprets human

deformações e de-composições (literais ou figuradas)

suffering via human (literal or figurative) deformation

de seres dispostos em dípticos, trípticos e polípticos,

and

quando não representados no meio de arenas de

polyptychs when they are not represented in the

circo para nosso espectáculo pessoal… -justapõe-se

midst of a circus arena for our own personal show

aqui com a convocação dos signos ancestrais que um

– juxtaposes the summoning of ancestral signs which

Tapiès ou um Saura, e mesmo de um Miró mais tardio,

a Tapiès or a Saura, and even a later Miró included

inscreveram vezes e vezes sem conta na sua obra. Lita

in their work time and time again. In the monumental

Cabellut, na monumentalidade da obra que realiza,

nature of the work she does, Lita Cabellut carries on

vive em permanente diálogo com a história da pintura,

a permanent dialogue with the history of painting,

e mais especificamente com a história, monumental

and more specifically, with the likewise monumental

também ela, da própria pintura espanhola. Sempre

nature of the Spanish history of painting. She has

afirmou que, mais que o processo, lhe interessava a

always insisted that more than the process, what

ideia, o diálogo que podia realizar com a tela vazia

interests her is the idea, the dialogue that may ensue

e, no fundo, o que esta lhe pedia para fazer. Diálogo

with the empty canvas

de titãs, portanto. Diálogo esse que é, também, uma

of her. A dialogue between the titans, therefore. A

conversa com a própria História.

dialogue that is also a conversation with History itself.

Luísa Soares de Oliveira

Luísa Soares de Oliveira

de-composition

in

diptychs,

triptychs

and

and basically, what it asks

Nomeadamente em | Mainly at: https://thepaintingimperative.com/archive/issue-5/in-conversation-with-lita-cabellut/ [acedido em | retrieved 28/02/18].
Em | Cf: https://www.huffingtonpost.com/elena-cue/interview-with-lita-cabel_b_11235282.html [retrieved 28/02/18].
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25

26

AURELIE, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media 215x145 cm

27

A MUDEZ DA EXISTÊNCIA THE SILENCE OF EXISTENCE

GERONIMO, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 215x145 cm

28

DISTURBANCE 06, 2015 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 215x145 cm

29

A MUDEZ DA EXISTÊNCIA THE SILENCE OF EXISTENCE

NORMAN, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 215x145 cm

30

31

33

A VERDADE TRUTH

CHRISTOF, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 260x200 cm

34

MI LABERINTO, 2017 Técnica mista Mixed Media 60x60x13 cm

35

A VERDADE TRUTH

EL CUMPLEAÑOS DE MI ALMA, 2017 Instalação técnica mista mixed media installation 250 x 200 x 15 cm

36

PALET COMPOSITION 01, 2017 Técnica mista sobre acrílico Mixed media on perspex 122x162x1 cm

37

A VERDADE TRUTH

PALET COMPOSITION 02, 2017 Técnica mista sobre acrílico Mixed media on perspex 122x186x1 cm

38

PALET COMPOSITION 05, 2017 Técnica mista sobre acrilico Mixed Media on perspex 142x102x1 cm

39

A VERDADE TRUTH

PALET COMPOSITION 03, 2017 Técnica mista sobre acrílico Mixed media on perspex 136x206x1 cm

40

41

42

CATASTROPHE OF HEAVEN A; LIMITED EDITION 1/3, 2014 Fotografia sobre alumínio Photography on Dibond 215x145 cm

43

O SILÊNCIO BRANCO WHITE SILENCE

44

PEGASUS’ SOLITUDE 3, 2014 Fotografia sobre alumínio Photography on Dibond 150x150 cm

45

EL CABALLO, 2014 Instalação Installation 136x170x40 cm

46

47

48

DANIEL, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 260 x 200 cm

49

O GRITO ANIMAL ANIMAL SCREAM

JOHN, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 230x200 cm

50

JOHN 02, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 215x145 cm

51

O GRITO ANIMAL ANIMAL SCREAM

MIRIAM, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 215x145 cm

52

PETRA 01, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 260x200 cm

53

O GRITO ANIMAL ANIMAL SCREAM

MARTA, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 230x200 cm

54

PETRA 01, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 260x200 cm

55

O GRITO ANIMAL ANIMAL SCREAM

YERRY 02, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 180x180 cm

56

57

59

OS ACROBATAS DA CIDADE CITY ACROBATS

SUZY, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 230x200 cm

60

DISTURBANCE 07, 2015 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 215x145 cm

61

OS ACROBATAS DA CIDADE CITY ACROBATS

KATJA, 2017 Técnica mista sobre tela Mixed Media on Canvas 270x200 cm

62

63

65

AS ESTRELAS NUAS NAKED STARS

LA POESÍA DE LA ETERNIDAD, 2017 Instalação técnica mista Mixed media installation table 245x245x50 cm
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EXPOSIÇÕES EM MUSEUS
MUSEUM EXHIBITIONS
2019
Charlie Chaplin, A Vision
(“Charlie Chaplin, Uma Visão”),
YUZ Museum, Shanghai China /
Xangai, China
2017-2018
Retrospective (“Retrospetiva”),
Espais Volart, Fundació Vila
Casas, Barcelona, España /
Espanha (exposição individual)
Testimonio (“Testemunho”),
Museo de Arte Contemporáneo
Gas Natural Fenosa, A Coruña,
España / Corunha, Espanha
(exposición individual) /
(exposição individual)
Testimonio (“Testemunho”),
Centro Cultural de Cascais,
Cascais, Portugal (exposición
individual) / (exposição
individual)
2015-2016
The Figure in Process: de
Kooning to Kapoor, 1955-2015 (“A
Figura em Processo: de Kooning
a Kapoor, 1055-2015”), Pivot
Centre for Art + Culture, Seattle,
EE. UU. / E.U.A.
2015
Disturbance (“Agitação”),
Museum Jan van der Togt,
Amstelveen, Países Bajos
/ Países Baixos (exposição
individual)
Black Tulip: The Golden Age
(“Tulipa Negra: A Idade de
Ouro”), Lalit Kala Akademi,
Nueva Delhi, India / Nova Deli,
Índia (exposição individual)
Trilogy of Truth (“Trilogia
da Verdade”), MEAM Museu
Europeu d’Art Modern,
Barcelona, España / Espanha
(colección permanente) /
(coleção permanente)
Blind Mirror (“Espelho Cego”),

Hälsinglands Museum, Hudiksvall,
Suecia / Suécia
(exposição individual)
Trilogy of Doubt (“Triologia da
Dúvida”), Mac’S Museo Arte
Contemporanea, Catania, Italia /
Itália (colección permanente) /
(coleção permanente)
Black Tulip: The Golden Age
(“Tulipa Negra: A Idade de
Ouro”), CSMVS (antiguo /
antigo Prince of Wales Museum),
Bombaim (Mumbay), Índia
(exposição individual)
2014
Black Tulip: The Golden Age
(“Tulipa Negra: A Idade de
Ouro”), State Visit Okura Hotel,
Tokio, Japón / Tóquio, Japão
100 Masterpieces (“100 Obras
Primas”), Seoul Art Centre, Seúl,
Corea del Sur / Seul, Coreia
do Sul
Here to Stay (“Aqui, para Ficar”),
Kunststation Kleinsassen, Berlín,
Alemania / Berlim, Alemanha
2013
Trilogy of Doubt (“Trilogia da
Dúvida”), Het Noordbrabants
Museum, Bolduque, Países
Bajos / Países Baixos (exposição
individual)
Trilogy of Doubt (“Trilogia da
Dúvida”), Fundació Vila Casas,
Barcelona, España / Espanha
(exposição individual)
2012
Retrospective (“Retrospetiva”),
Tricot, Winterswijk, Países Bajos /
The Netherlands
Manifesta Maastricht, Maastricht,
Países Bajos / Países Baixos
EXPOSIÇÕES EM GALERIAS
GALLERY EXHIBITIONS
2017
Army of Poets (“Exército de
Poetas”), Opera Gallery, París,

Francia - Hong Kong, China
/ Paris, França) - Hong Kong,
China (exposición individual) /
(exposição individual)
2016
Fairy Flowers (“Flores de
Fadas”), Opera Gallery, Beirut,
Líbano / Beirute, Líbano
(exposición individual) /
(exposição individual)
Colour of Dew “A Cor do
Orvalho”), Opera Gallery, Dubái,
Dubái / Dubai, Dubai (exposición
individual) / (exposição
individual)
One Artist (“Um Artista”), Art
Karlsruhe, Galerie Günther Zulauf,
Karlsruhe, Alemania / Alemanha
2015
Opera Gallery, Londres, Reino
Unido / (exposición individual) /
(exposição individual)
Miscellaneous (“Miscelânea”),
Metropolitan Gallery, Hamburgo,
Alemania / Hamburgo, Alemanha
Portrait of Human knowledge
(“Retrato do Conhecimento
Humano”), Opera Gallery,
Londres, Reino Unido
Memories wrapped in gold paper
(“Recordações embrulhadas em
papel dourado”), Opera Gallery,
Dubái, Dubái / Dubai, Dubai
2014
Black Tulip: The Golden Age
(“Tulipa Negra: A Idade de
Ouro”), Opera Gallery, París,
Francia / Paris, França
Exposição individual, Opera
Gallery, Seúl, Corea del Sur /
Seul, Coreia do Sul
2013
Hidden Dreams (“Sonhos
Ocultos”), Feira Mundial de Belas
Artes de Moscovo, Opera Gallery,
Moscú, Rusia / Moscovo, Rússia
Dried Tear (“Lágrima Seca”),
Opera Gallery, Singapur, Singapur
/ Singapura, Singapura

After the Show (“Depois do
Espetáculo”), Opera Gallery,
Hong Kong, China
2012
After the Show (“Depois do
Espetáculo”), Galerie Terminus,
Múnich, Alemania / Munique,
Alemanha
2011
Coco: TheTestimony of Black and
White (“Coco: A Prova do Preto
e Branco”), Opera Gallery, París,
Francia / Paris, França
Camarón (“Camarão”), Galerie
Kai Dikhas, Berlín, Alemania /
Berlim, Alemanha
La Perla Negra (“A Pérola
Negra”), Opera Gallery, Londres,
Reino Unido
2010
Madness and Reason (“Loucura
e Razão”), Bill Lowe Gallery,
Atlanta, EE. UU. / Atlanta,
E.U.A.
One Man Show (“Espetáculo
com Um Único Artista”), Galerie
Günther Zulauf, Karlsruhe,
Alemania / Alemanha
2008
A la mesa! (“À Mesa!”), Opera
Gallery, Seúl, Corea del Sur /
Seul, Coreia do Sul
Opera Gallery, Londres, Reino
Unido
2007
Galerie Günther Zulauf,
Freinsheim, Alemania /
Alemanha, Opera Gallery, París,
Francia / Nueva York, EE. UU.
/ Paris, França / Nova Iorque,
E.U.A. (exposición individual) /
(exposição individual)
2006
Opera Gallery, Londres, Reino
Unido / (exposición individual) /
(exposição individual)
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Lita Cabellut nasceu em 1961, em Sariñena, Huesca. Viveu

Lita Cabellut was born in Sariñena Huesca in 1961.

nas ruas de Barcelona até aos 12 anos, idade em que foi

She lived on the streets of Barcelona until the age of

adotada por uma família eminente. Nessa altura, tomou

12 before being adopted by a prominent family. She

contacto com as obras dos mestres espanhóis expostas

was then introduced to the Spanish masters at the

no museu do Prado, onde os quadros de Velazquez, Goya

Prado Museum, where she was deeply influenced by

e Franz Hals exerceram sobre ela uma profunda influência.

the paintings of Velazquez, Goya and Franz Hals. A

Os frescos, presentes em toda a parte da cidade que a aco-

prolific contemporary portraitist, the young Cabellut

lheu, inspiraram a jovem Cabellut, uma prolífera retratista

was inspired by the ubiquitous fresco paintings in her

contemporânea. Após quatro anos de formação clássica,

hometown. She spent four years in classical training

inaugurou a sua primeira exposição, aos 17 anos, na câmara

before holding her first exhibition at the Town Hall of

municipal de Masnou, província de Barcelona. Deixou a

Masnou, Barcelona at the age of seventeen. At nine-

sua Espanha natal, aos 19 anos, para estudar na Academia

teen, she left her native Spain to study at the Rietveld

Rietveld de Amesterdão, Países Baixos. Cabellut criou os

Academy in Amsterdam, Netherlands. In The Hague in

seus três filhos em Haia, Países Baixos, e continuou a viver

the Netherlands Cabellut raised her 3 sons and she re-

e a trabalhar nesta cidade. Cabellut aperfeiçoou, ao longo

mained to live and work from this city. Over the years,

dos anos, uma técnica singular que confere uma caraterís-

Cabellut has developed a unique technique that yields

tica e textura inimitáveis à sua obra, pintando retratos em

an inimitable quality and texture to her work, painting

grande escala com recurso simultâneo à técnica tradicional

large-scale portraits incorporating traditional fresco

da pintura a fresco e à aplicação moderna das tintas a óleo.

techniques with modern applications of oil paint. She

Desenvolveu, igualmente, uma técnica invulgar para insta-

also developed a unique technique for installations

lações e fotografia “híbrida”, combinando os materiais que

and ‘Hybrid’ Photography, combining her materials in

utiliza de modo a criar uma experiência tridimensional.

a three-dimensional experience.
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