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AS PAISAGENS
AMERICANAS DE
JUAN ESCAURIAZA
O artista espanhol Juan Escauriaza
há mais de uma década que anda
fascinado pela paisagem americana.
O seu trabalho é muito apreciado em
São Francisco. Mas por que motivo
não é um sucesso na Europa?
TEXTO Marina Watson | FOTOS José Ferreira

Escauriaza vive na sua cidade-natal, em Madrid, mas é sobretudo
do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, que encontra
inspiração para o seu trabalho. É nos espaços urbanos e nos seus
pormenores banais que descobre a beleza que o emociona.
“Quase ninguém aborda estes temas, esta estética que nos rodeia
detectável nos elementos mais vulgares”, afirma. “É algo que está
muito presente na minha série americana. Há quem adore e há
quem me pergunte o porquê deste meu interesse.”
Escauriaza remete-nos para o quadro em acrílico, ‘Wires,’
pertencente à série ‘Uncommon portrait of San Francisco’, que
representa um simples emaranhado de fios eléctricos, para nos
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explicar como encontra a beleza nas nuances da cidade e como
se mantém fiel às horas mágicas do dia para pintar e fotografar.
“Todo o meu trabalho está relacionado com a cidade e com a
forma como a luz incide sobre um determinado objecto ou pormenor arquitectónico. O entardecer está sempre patente. Quando
o sol está na horizontal as cores mudam e tudo ganha um ar mais
tridimensional.”
Em outra das suas pinturas reproduz uma parte de uma paisagem
visível do seu quarto de hotel na baixa de São Francisco. “Senti-me verdadeiramente atraído pelo ritmo das cores, pelas proporções, por cada edifício virado para um lugar diferente, por esse
conjunto de amarelos e vermelhos e pela sombra no canto inferior direito do edifício, iluminado ao mesmo tempo.”
Estas são apenas algumas das obras que teve patentes numa
exposição temporária em Lisboa, onde a Doze o foi conhecer.
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“O meu trabalho está longe de ser fotorrealista”,
diz-nos. “De facto, tento fugir dessa ideia.
O meu objectivo não é reproduzir com a maior
exactidão possível. Se analisar de perto o meu
trabalho verá que o processo está todo lá, as
pinceladas, as falhas, as dúvidas.”
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O resto do seu espólio está nos EUA, país onde a maior parte
dos seus quadros são vendidos. Um dos pontos de viragem na sua
carreira ocorreu quando foi convidado, em 2012, para ser representado pela galeria ZK Contemporary, em São Francisco.
Os quadros de São Francisco trouxeram-lhe o reconhecimento.
Muitas vezes comparado a Edward Hopper, cujas obras realistas
representam a América do Pós-Guerra, é fácil ver por que motivo
é associado muitas vezes à escola do fotorrealismo — um movimento dos anos 60 que surge em grande parte como resposta a
correntes como o neo-expressionismo e o minimalismo —, que
tinha como principal característica a transposição com grande
fidelidade para a tela de imagens inicialmente obtidas com câmaras fotográficas.
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Mas Escauriaza rebate essa ideia. “O meu trabalho está longe de
ser fotorrealista”, diz-nos. “De facto, tento fugir dessa ideia. O
meu objectivo não é reproduzir com a maior exactidão possível.
Se analisar de perto o meu trabalho verá que o processo está todo
lá, as pinceladas, as falhas, as dúvidas.”
Na verdade, considera-se um artista figurativo, alguém que
tem esse dom de encontrar beleza nas coisas comuns. Mas a
arte figurativa actualmente “não está na moda”, lamenta. “Isso
preocupa-me.”
Apesar de o seu trabalho se vender bem nos Estados Unidos
da América, o pintor afirma que a Europa não é, pelo menos
no presente, um mercado forte para o seu trabalho como
gostaria. Por outro lado, também não esconde o desagrado com

o caminho que a arte contemporânea parece estar a seguir no
velho continente.
Olhar para as pinturas de Escauriaza tem por vezes esse efeito
de nos transportar para o o universo de “Paris Texas”, uma das
obras-primas do realizador alemão Wim Wenders e na qual uma
personagem misteriosa e desorientada vagueia pela imensidão do
árido sudoeste norte-americano.
Tal como acontece com Wenders, a vida e o trabalho de Escauriaza são também uma viagem espiritual. O seu trabalho sempre
foi desprovido de pessoas mas, recentemente, começou a incorporar personagens solitárias, tal como esses viajantes desenraizados dos filmes de Wenders, nessa busca de autoconhecimento.
“Alguns dos seus filmes têm fotogramas que são verdadeiras

obras de arte. E continuo com esta obsessão americana, adoro o
trabalho de Wim Wenders. Ninguém conseguiu representar tão
bem a paisagem americana como ele.”
Outra das principais influências de Escauriaza tem sido Andrew
Wyeth. Wyeth passou a vida a pintar apenas em dois sítios; na sua
terra-natal de Chadds Ford, na Pensilvânia, e na sua casa de Verão,
no Midcoast Maine, acompanhando as mesmas personagens
durante anos. “O que me atraiu no seu trabalho foi precisamente
essa fidelidade ao tema, pintando as pessoas com as quais se relacionava e, por outro lado, a sua capacidade de fazer transparecer as
características psicológicas dessas mesmas personagens.”
Escauriaza é muito diferente de Wyeth. Ao contrário do sedentário pintor norte-americano, é um viajante inveterado e até há
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pouco o seu interesse centrava-se apenas nas paisagens urbanas
sem qualquer interesse em representar pessoas nas suas obras. No
entanto, à semelhança de Wyeth, também Escauriza parece ter
limitado a incidência do seu trabalho a duas geografias: América
do Norte e agora, Portugal.
“Nos últimos tempos tenho vindo a Portugal muitas vezes por
motivos pessoais e acabei por apaixonar-me pela cidade de
Lisboa”, admite. “Trata-se de um local que nunca descobriremos
na totalidade numa vida.”
Desde que caiu de amores por Portugal, as suas obras são claramente inspiradas pelo país. “Mas, como acontece em todas as
minhas pinturas, não existem elementos claramente identificáveis
e que indiquem que a pintura represente Portugal. A minha
inspiração é apenas a luz e a iconografia.”
Uma das suas pinturas recentes representa uma cena do novo
porto de cruzeiros de Lisboa durante a mais recente inauguração
e para a qual foi convidado. Outra representa uma árvore que lhe
captou a atenção em Vilamoura, no Algarve.
Podemos dizer que Escauriaza vê o mundo pelo prisma de um
geólogo. O que não constitui grande surpresa se tivermos em
conta que estudou e teve formação em geologia. Trabalhou nesta
área até há duas décadas quando decidiu que queria dedicar-se
inteiramente à sua verdadeira paixão.
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“Todo o meu trabalho está relacionado com a cidade e com a forma como
a luz incide sobre um determinado objecto ou pormenor arquitectónico.
O entardecer está sempre patente. Quando o sol está na horizontal
as cores mudam e tudo ganha um ar mais tridimensional.”

“Não frequentei nenhuma escola de belas-artes, pelo que dizem
que sou autodidacta. Sou, de facto, na medida em que não estudei
arte numa academia, mas não sou propriamente autodidacta”,
salienta. “Aprendemos através do olhar, visitando exposições e
museus de arte, lendo biografias de artistas e percebendo por que
motivo fizeram e não fizeram determinadas coisas e vendo como
eram as suas vidas.”
Ainda geólogo de profissão, Juan passava o tempo livre a pintar
e a pensar em pintura. Chegou a uma altura em que teve de
escolher. A escolha recaiu de forma inevitável sobre a pintura que
adoptou a tempo inteiro. “Não queria morrer sem fazer o que
mais queria nesta vida e sem lutar por um sonho”, salienta.
“Era algo que sabia que me faria feliz.”
Mas admite que ser artista não é tão divertido quanto parece.
“Estamos sempre a pensar na próxima coisa que vamos fazer
quando estamos ainda a meio de algo”, explica. “Vivemos entre
quatro paredes e nunca estamos contentes, o que também é
bom. Trata-se de um processo difícil que não é assim tão divertido quanto isso. Mas depois colocamos a nossa assinatura,
olhamos para a obra através do espelho, todos os dias olhamos
para ela e chega uma altura em que nos damos por relativamente
satisfeitos com o resultado, o que acaba por se revelar extremamente gratificante.”
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