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Metanóia

 Se as portas da percepção fossem 
purificadas, tudo se mostraria ao homem tal como 
é, Infinito.
 Pois o homem encerrou-se em si próprio ao 
ponto de ver todas as coisas através de estreitas 
gretas da sua caverna.

Blake, W. (1991). A União do Céu e do Inferno. 
Lisboa: Relógio d’Água, p. 34

 Metanóia na Natureza.
 A Natureza é contemplada como um «mode of revelation», tal com conota Laurence Coupe (2008) na poesia visionária 
de William Blake, por estabelecer uma percepção hermética da arte.
 Esta exposição, intitulada Metanóia, expressa, num espírito de diálogo, duas linguagens estéticas que desafiam a um 
novo olhar contemplativo, Cosmos e Natureza. Numa dicotomia entre o mundo visionário e a transcendência, vislumbra o ser 
humano a um estado da mudança, que se explana no mito e no sonho.
 Na meditação e no silêncio, cria-se estados alterados de consciência psíquica, em que recupera a memória colectiva 
ancestral. Recordamos então Carl Jung, na sua obra El Hombre y sus Símbolos (1966), por reconhecer a «participação mís-
tica», como uma identidade psíquica, cuja amplitude espiritual lhe permitiu colocar em discussão o seu trabalho. Isto é, argu-
mentou que, na maturidade, o ser humano procura a mudança através da espiritualidade. Designando-a por «Metanóia». 
 As artistas Maria Pia Oliveira e Carlota Mantero entrelaçam as experiências psíquicas que contemplam o mundo dos 
sonhos e do devaneio, de modo, a nos tornarem visionários do Universo. 
 

 Maria Pia Oliveira apresenta desenhos e esculturas, que são as imagens arquétipas ancestrais do Cosmos, que in-
terliga múltiplos significados míticos, desde a cultura ocidental até à oriental (hinduísmo e budismo), do passado medieval 
à contemporaneidade conceptual, tal observamos em Body Light Atlas at Night #4, 2003. Através da forma, cor e palavra 
despontam um carácter simbólico. O fogo é Agni, o cinza, por libertar o corpo da matéria. As três cores - branco, encarnado 
e negro - transporta-nos para signos de ritos de passagem, como se fossem portas da percepção budista. A palavra - Dukka 
- marca presença no ritual, que é encontrado em cada existência – Jatapi Dukka, Jarapi Dukka e Maranampi Dukkam - em 
contraponto com a imagem. O círculo assinala três momentos da vida, que são sofrimento: o nascimento [Born is suffering, 
2017], o envelhecimento [Ageing is suffering] e a morte [Death is suffering]. Todavia, a mudança concretiza-se na escultura “3 
Pináculos dourados”, intitulada O fogo do meu coração, 2017. 
 Luz. Nirvana.
 Em Carlota Mantero, contemplamos outro caminho. As suas «fotografias-desenhadas» transcendem os ensinamentos 
do Mestre El Morya Khan, em que cada uma representa alguns dos versículos. Nesta exposição, a fotógrafa dá continuidade 
à sua investigação de Folhas do Jardim de Morya, Livro UM, em que podemos observar de um modo mais detalhado, no seu 
livro Leva a Luz, e não olhes para trás (2016). Assim, a artista selecciona algumas das suas «fotografias-desenhadas», que 
nos transporta para a experiência Metanóia. Tal como podemos percepcionar na imagem Versículo 12, a «Oração do cami-
nho»: 

 Guia-me no caminho, Ó Abençoado.
 Toca os meus olhos para que eu possa ver os Teus Portões! 



 Este caminho que Mestre El Morya Khan exalta já tinha sido também pintado pelo artista russo Nicholas Roerich (1874-
1947), em que desvelava o seu pensamento místico (desde El Morya Khan, Agni Yoga, sutras a filosofia ocidental) em ima-
gens sonhadoras de céus e paisagens, que nos transportam para uma paisagem da Ásia Central, em antevésperas da Pri-
meira Grande Guerra. 
 Carlota Mantero cria na contemporaneidade análogo espírito. Em sucessivas imagens, cria o Todo, numa Unidade, o 
transcendental. Porventura, transparecem imagens de um mundo visionário, a título de exemplo a obra Versículo 301. Projec-
ta-nos para um mundo sensitivo espiritual. Uma visão contracultura do presente olhar da contemporaneidade urbana, em que 
a guerra e a violência permanecem constantemente na vida quotidiana. Entre figuras veladas e paisagens celestiais, a artista 
capta a luz, num devaneio que permite sentir e ver os «Teus Portões», na obra Versículo 408 ou Versículo 114.
 Num olhar interior em defesa da Humanidade. 
 Pax Cultura.
 Infinito.

Joana Consiglieri
Lisboa, Maio de 2017
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CARLOTA MANTERO
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VERSÍCULO 301 (2016). Técnica mista. 60 x 60 cm. 1/4 



CARLOTA MANTERO
VERSÍCULO 408 (2016). Técnica mista. 40 x 27.8 cm. Tiragem 1/1



MARIA PIA OLIVEIRA
AGEING IS DUKKA (2017). Grafite e pastel. 70 x 50 cm. 

MARIA PIA OLIVEIRA
DEATH IS DUKKA (2017). Grafite e pastel. 70 x 50 cm. 



MARIA PIA OLIVEIRA
BIRTH IS DUKKA (2017). Grafite e pastel. 70 x 50 cm. 



MARIA PIA OLIVEIRA
O FOGO DO MEU CORAÇÃO (2017). Grés. 88 x 32 x 28 cm.

O FOGO DO MEU CORAÇÂO (2017). Grés. 102 x 33 x 33 cm.
O FOGO DO MEU CORAÇÃO (2017). Grés. 93 x 31 x 30 cm.

MARIA PIA OLIVEIRA
PORTA PEROLADA (2017). Grafite, pastel e caneta. 40 x 27.8 cm. 



MARIA PIA OLIVEIRA
BODY LIGHT ATLAS AT NIGHT #4 (2003). Fotografia. 52 x 76 cm. 



MARIA PIA OLIVEIRA
O REGRESSO (2013). Grés. 57 x 50 x 52



O que é sentido, mas que o cliché não retém

José Sousa Machado – Este projecto é simultaneamente um projecto plástico e uma proposta de caminho espiritual. Como é 
que concilia as duas situações?

Carlota Mantero - Este trabalho começou em 2014 quando me ofereceram o livro “Folhas do Jardim de Morya – Livro Um”. 
Ele é escrito pela mão de Helena Roerich, através de uma “escrita directa”, ditada interiormente pelo Mestre Morya ou através 
de encontros com Ele.
Folheei-o. De início não me apercebi da importância dos ensinamentos contidos nos versículos. Semanas mais tarde, o Uni-
verso, de uma forma não usual, criou a ponte entre o Oriente e o Ocidente, convidando-me através de uma forte inspiração 
(algo dolorosa, de estupefacção) a iniciar a primeira de 50 obras.
O primeiro foi o versículo nº 12, que começa assim: “Em solo puro começais as Minhas Manifestações” e finaliza dizendo: “Só 
os cegos duvidarão – tende paciência para os passos futuros.” 
Mantive-me alerta e aberta para que o caminho me fosse mostrado. Umas vezes os momentos foram vivenciados de uma 
forma muitíssimo intensa, onde a dúvida e as lágrimas se instalavam. Era compensada com grandes inspirações e fluidez no 
manuseamento do que era suposto fazer.

J.S.M. – Que relação têm as imagens agora expostas com as que integram o livro que publicou recentemente, intitulado 
“Leva a Luz e não Olhes para trás”?

C.M – Como afirma sucintamente o José Carlos Calazans no prefácio do livro, Nicholas e Helena Roerich, no início do século 
passado, fizeram um trabalho imenso, em prol da espiritualidade do Bem Maior da humanidade, através da escrita, da filoso-
fia, da pintura e de certo modo também da política. 
A tradução do inglês para o português, também ela feita por J.C. Calazans, facilitou-me o entendimento do que o Mestre El 
Morya pretendia ensinar-nos. Mais tarde, num encontro com a artista Maria Pia Oliveira, ambas percebemos estar a trabalhar 



rumo à Luz. Em conjunto, escolhemos então dez dos meus trabalhos que se relacionassem com outros tantos dela para os 
apresentarmos, sob um tema comum, Metanóia” no espaço desta Galeria.

JSM – Os seus trabalhos como é que se podem definir? Fotografia, pintura? Qual a metodologia que utiliza?

C. M. - A Maria da Graça Carmona e Costa, no dia da inauguração da exposição, referiu-se ao meu trabalho como “fotogra-
fias compostas”, o que me surpreendeu.
Sim. Estava encontrada a definição para o resultado final daquilo que tem sempre por base a minha forma de encarar a mi-
nha fotografia. O meu olhar é, sem sombra de dúvida, um olhar de fotógrafa, mas em que, antes e depois de tirar o cliché, 
já a imagem foi trabalhada de outras formas. Esses momentos que antecedem ou se seguem ao cliché são muito rápidos. É 
algo feito a um nível de alma. É o sentimento intuitivo. É a antecipação do trabalho que deverá ser feito depois em computa-
dor e não só. É aquilo que é sentido, mas que o cliché não retém.

J.S.M – Na montagem da exposição optou pela criação de dois espaços com características diferentes. O primeiro com ca-
racterísticas de exposição tradicional e o segundo como uma “instalação”, que explora também a luz que vem do exterior, 
criando um espaço de recolhimento.

C.M - Talvez a Maria Pia possa ser mais clara a explicar essa nossa decisão. Houve algumas alterações feitas no projecto 
inicial, mas a essência manteve-se. 



Caminhando na luz e para a Luz

José Sousa Machado – Os seus desenhos, por um lado remetem para a ideia da iluminura e por outro lado para o rendilhado 
excessivamente decorativo do mundo Islâmico, que certo modo tem um horror ao vazio. Concorda com o que eu afirmo?

Maria Pia Oliveira – Concordo e reconheço quando se refere à iluminura. Em relação ao universo islâmico acho curioso a sua 
afirmação, nunca tinha feito tal associação com os meus desenhos. Vejo mais o papel todo preenchido e desenhado como 
“Um Todo” do que como “um vazio”. Mais meditativo.

J.S.M. – Por outro lado as esculturas claramente invocam a cultura oriental, Hindu e Budista enquanto a fotografia se inscreve 
num registo tipicamente ocidental. Como é que conjuga todas estas influências?

M.P.O – A fotografia é de 2003. Presentemente as minhas pesquisas alargaram-se também ao oriente devido a uma certa 
saturação da cultura ocidental, demasiado materialista e de visão muito aristotélica, apoiando-se na razão em detrimento do 
intelecto e da intuição metafísica. Sinto cada vez mais que tenho uma perspectiva universal e isso vai-se manifestando nas 
obras. Aliás, este universalismo está dentro de mim, sai espontaneamente para a obra pura intuição, e só depois da obra feita 
é que vejo que remete para determinada cultura. É ao fazer a obra que me identifico ou me reconheço.

José Sousa Machado – De que modo é que pensou a articulação entre o seu trabalho e o de Carlota Mantero nesta exposi-
ção e como é o seu trabalho espiritual se reflecte na criação artística?

M.P.O – Tudo começou quando a Carlota propôs-me fazer esta exposição com ela depois de ter visto a série fotográfica 
“Body Light Atlas at Nigth”. Entretanto, ela já tinha todo o seu trabalho fotográfico realizado. A partir daí desenvolvi o projecto, 
desde as peças que já tinha em atelier (é o caso da escultura “O regresso” que é inspirada num capítulo da “Autobiografia 
de um Iogue”, de Paramahansa Yogananda, livro que a Carlota andava a ler nessa altura …coincidências…), a obras novas, 



entre quais o tríptico (desenhos), que têm inscrições em Pali (língua dos textos canónicos budistas), retirados do cântico “Sa-
lutation to the triple Gem” da tradição Thervada. Aliás, quando a Carlota me desafiou para fazermos esta exposição, falou-me 
da luz e dos ensinamentos do oriente. E realmente estamos ambas trabalhando e caminhando na luz e para a Luz, desde 
o Ocidente para o Oriente, por vias e abordagens diferentes e por cruzamentos muito curiosos, como sucede na exposição 
“Metanóia”, para a mudança, para a conversão ou auto–cura segundo Carl Jung… 

José Sousa Machado – Pode explicar a montagem que optou para as suas peças nesta exposição?

M.P.O – Houve uma clara ideia em relação às fotografias da Carlota aonde haveriam de ficar. As minhas obras estiveram a 
ser feitas até às vésperas da montagem e só com elas acabadas é que poderia ter melhor noção. Havia uma ideia prévia, 
mas geralmente é assim, principalmente com as obras escultóricas, só no espaço se consegue perceber realmente onde de-
vem ficar; anda-se com elas para cá e para lá. É sempre uma surpresa e muitas vezes inesperada, apesar de se ter mantido 
a essência. Descobre-se outras dimensões da obra e outros níveis de leitura da exposição. Nesta exposição acabaram por 
ficar as esculturas, cada uma delas, ao lado de uma fotografia, uma minha e outra da Carlota, e do outro lado da parede, em 
salas diferentes, costas com costas. As duas esculturas de influência hindu ficaram ao lado das fotografias que representam 
corpos de luz, “Body Ligth Atlas at Nigth” e “Versículo 12”. As esculturas, por seu turno, reapresentam o Infinito e o Nirvana, 
“O Regresso” e “O Fogo do Meu Coração”.



Carlota Mantero nasceu na República Democrática do Congo. Reside e trabalha em Portugal.
Estudou Fotografia no Ar.Co.
Participou em inúmeras exposições colectivas e individuais de fotografia desde meados de 1990.
Entre 1994 e 1996 trabalhou na revista Artes & Leilões como fotógrafa residente.
Entre 1996 e outubro de 2000 desempenhou as funções de diretora artística da revista Arte Ibérica, de que foi fun-
dadora e onde desenvolveu um vasto trabalho na área do retrato.
Entre 2002 e 2004 dirigiu a revista Aprender a Olhar, publicação pedagógica, orientada para o público infanto-juve-
nil e para a formação de professores.
Nos anos 2005 e 2007, foi responsável pela publicação dos três volumes Evangelhos Comentados.
Em 2014 produziu a exposição Do Sagrado na Arte – Evangelhos Comentados por Artistas, na qual participaram 33 
artistas portugueses contemporâneos.
Em Janeiro de 2015 realizou uma exposição individual de fotografia intitulada Na casa de meu Pai há muitas mo-
radas, na Galeria do Teatro de Almada e, no mês seguinte, apresentou a segunda parte da exposição na Casa de 
Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira.
Desde outubro de 2015 que é adjunta de produção de eventos culturais e exposições na galeria da Livraria Sá da 
Costa, no Chiado.
Em dezembro de 2016 lançou o livro Leva a Luz e não olhes para trás, que reuniu versículos do Mestre El Morya 
comentados fotograficamente pela autora.

Nasceu em Lisboa 1964 
Vive e trabalha em Lisboa.
Estudou Artes Plásticas no Ar.Co, em Lisboa e na School of Visual Arts, New York. 

Expõe regularmente desde meados dos anos 90. Das suas exposições individuais, destacam-se Viagens, Galeria 
Diferença, Lisboa, 1999; How I Became a Cloud, Galeria Pedro Oliveira, Porto, 2001; On White Air, Museu da Cida-
de, Lisboa, 2003; Bum... Galeria Pedro Oliveira, Porto, 2005; (E)merge, Museu da Água, Coimbra, 2007; Clothilde 
+ Celeste , Casa da Cerca, Almada, 2009; Gravidade, Ermida de Belém, Lisboa, 2010); Clarear as Nuvens Densas 
Acumuladas, Palácio Belmonte, Lisboa, 2011; e Caminhando pelos Céus, Giefarte, Lisboa, 2015.
Desde de 2006 que participa e organiza as exposições do Colectivo Laboratório.
Está representada em diversas Colecções Públicas e privadas em Portugal e no estrangeiro.
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