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Obras das Coleções de Pintura Naturalista e de Arqueologia da Coleção Millennium 
bcp 
Alberto de Sousa Pinto, António Silva Porto, Aurélia de Souza, Carlos Reis, 
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O projeto expositivo A Evolução do Braço, realizado em 2018 no Museu Municipal 
de Faro e que estabeleceu um diálogo entre a coleção Millennium bcp e o trabalho 
de artistas contemporâneos, estimulando a produção de obras novas e específicas 
ao espaço do Museu e à temática do receituário estético surrealista e prosseguindo 
uma colaboração que vem sendo desenvolvida entre as duas instituições, tem agora 
um novo capítulo com a exposição “Os Desvios da Natureza”. 
 
A tematização da natureza é hoje, mais do que nunca, omnipresente no campo da 
arte contemporânea assim como em muitos outros domínios e disciplinas. Os 
desequilíbrios dos ecossistemas e a perda de biodiversidade abalaram 
definitivamente a fé no antropocentrismo e a posição do homem no mundo é hoje 
radicalmente questionada, mais não seja por dar à saciedade provas de não 
conseguir reverter o colapso ecológico que por crença no progresso promoveu. 
Existe hoje a convicção de que o conhecimento científico já não é suficiente para 
nos pensarmos perante o mundo, as outras espécies e a natureza.  
 
Regressar, pois, a um tempo em que a matéria da imagem pictórica foi uma das 
formas de retratar e de aferir essa presença, a um tempo visível e invisível, 
securizante e inquietante — o proclamado “espírito do lugar” — é não somente 
oportuno como é necessário. A pintura como coisa animista, sondagem materialista 
daquilo que nos rodeia, teve no impulso naturalista um dos seus momentos mais 
contraditórios e fascinantes: pintar da forma mais realista possível aquilo que se 
oferecia aos olhos era também, do avesso, pintar aquilo que era absorvido pelo 
corpo.  
 
Neste jogo de aparentes contrários, nesta tensão a que a representação dá corpo, 
revisitamos a coleção de pintura naturalista do Millenium bcp, que integra um 
alargado leque de artistas-chave desse período dourado da arte portuguesa. Assim, 
no contexto do Museu Municipal de Faro, e em diálogo com as suas coleções, bem 
como com peças de artistas contemporâneos convidados, põe-se em cena uma 
polifonia de diferentes formas de abordar essa entidade: Natureza-Homem; 
Natureza-História; Natureza-Deus.  
 



No âmbito do projeto e no decurso da exposição será publicada uma edição original, 
em formato de Guia do Museu, com um conjunto de textos inéditos, fotografias das 
novas intervenções no espaço do Museu e um discurso contemporâneo sobre o 
singular património da instituição, nomeadamente o Mosaico Romano, património 
nacional, reabilitado com o patrocínio da Fundação. 


