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Luís Rodrigues
Nascido em Torres Novas, Luís Rodrigues (Bretes) é um artista 

plástico de referência internacional, tendo realizado mais de uma 

centena de exposições individuais e coletivas por toda Europa.

Atualmente, reside em Savigny-sur-Orge, tendo ateliers em 

Savigny-sur-Orge, Borgonha e Tomar. Em França, é um dos 

principais nomes que integram os eventos culturais de promoção 

de Portugal fora de portas.

Uma doação de várias dezenas de telas, cerâmicas e aguarelas da sua 

autoria ao Museu Municipal Carlos Reis, com vista à criação de um 

núcleo de arte contemporânea, foi o mote para o seu regresso à terra 

natal, tendo, desde 2015, realizado com o Município de Torres Novas 

três exposições individuais em diferentes espaços culturais da cidade.
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Comparaisons; Réalités Nouvelles, realizados no Grand Palais de Paris, França | Salon de Mai; Grands 
et Jeunes d’Aujourd’hui, realizados no Espaço Eiffel Branly, Paris, França | 1990: Bienal de Mérignac, 
em França | 1992: Festival internacional de Sozopol, na Bulgária; FIAC SAGA, pela Galeria Lehalle, no 
Grand Palais, Paris, França; Europe Art, em Genève, Suíça | 1998: FIAC SAGA, pela Galeria Dialogue, no 
Espaço Eiffel, Paris, França | 2000: Bienal Europeia de Arte Contemporânea, em Eragny, França | 2012: 
Exposição Internacional de Arte Contemporânea, em Villafranca de los Barros, Espanha | 2014: MIAB, 
Bienal da Madeira, em Portugal

MUSEUS E COLEÇÕES PRIVADAS 

Peyo Yavorov Museum House, Bulgária; Museu da SNCF, França; Museu d’Etampes, França; Museu de 
l’Avallonnais, França; Museu Casa Miguel Torga, Portugal; Coleção da Caixa Geral de Depósitos em Paris 
e Palais du Roi de Rome, França
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Re-visitação. Do sagrado ao profano.

A pintura, para 
existir, deve 
encontrar uma vida 
que nada tenha que 
ver com o objeto 
observado, mas que 
se imponha pela 
sua transcendência. 

‒ Luís Rodrigues



Honra-nos poder juntar ao Município de Torres Novas, 

nesta Re-visitação do artista torrejano Luís Rodrigues 

(Bretes), parceiros de grande responsabilidade no que 

respeita à salvaguarda patrimonial, como a Santa Casa 

da Misericórdia de Torres Novas, as Paróquias de Torres 

Novas e a Galeria Neupergama, esta última lugar de 

encontros com a arte e com artistas de todas as paragens.

Esta exposição de trabalhos artísticos de Luís Rodrigues 

será pretexto para potenciar a ligação entre espaços como 

as igrejas do Salvador, de Santiago, o Museu Municipal 

Carlos Reis e a Igreja da Misericórdia. Deixemos que 

as peças de arte invadam estes locais e permitam uma 

deambulação tão cheia de significado, por ser também 

uma forma de apropriação e usufruto do património 

artístico local por parte dos torrejanos. 

Pedro Paulo Ramos Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas[o
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Em mais uma iniciativa que traz a nós o que é também 

nosso, a Neupergama orgulha-se de fazer parte deste  

re-visitar sob o olhar do artista torrejano e do mundo, 

Luís Rodrigues (Bretes).

Esta exposição traz as memórias do artista numa 

perspetiva pessoal do sagrado e da sua vivência 

interpretada das escrituras, numa dicotomia perfeita 

com o lado mais profano de rasgos de infância e traços 

de festividades da nossa terra.

A Neupergama acompanha o projeto e reaviva parceria 

à comunidade e a todas as formas de manifestação da 

cultura, neste dia dos Museus de todos e para todos.

Célia Cardoso Gonçalves

Diretora da Galeria Neupergama

A exposição Re-visitação, do artista Luís Bretes 

Rodrigues, é uma iniciativa em que as paróquias de 

Torres Novas se regozijam de participar, associando-se 

ao Município e à Santa Casa da Misericórdia. Abrem-

se as igrejas à Cultura, com peças alusivas às tradições 

da terra, festas santas e romarias, numa abordagem do 

artista a memórias pueris e com uma interpretação, 

muito íntima, do Sagrado. São peças fecundas de 

simbologia das escrituras no encontro com o itinerário 

pessoal de Luís Rodrigues. Desejamos que este seja um 

momento inspirador para toda a comunidade torrejana.

Padre Ricardo Madeira

Pároco das Paróquias de Torres Novas

Em Re-visitação, Luís Rodrigues (Bretes) evoca as suas 

memórias vivenciais numa relação muito pessoal entre 

o sagrado e profano e que se articulam no quotidiano da 

história de todos os cidadãos, conforme a sua experiência 

espiritual. O sagrado presente no profano e o profano 

presente no sagrado, eis a questão do humano que 

caminha em busca de respostas para o sentido da vida. 

A Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas alegra-se 

em participar, em parceria com as Paróquias da cidade e 

o Município, neste itinerário artístico de Luís Rodrigues. 

A nossa Igreja da Misericórdia, com a presença de 

pinturas do artista, contribui para a inclusão da arte 

na vida espiritual do homem e mulher do século XXI. 

Fazemos votos de que Re-visitação, cuja abertura ocorre 

simbolicamente no Dia dos Museus, contribua para a 

promoção e divulgação da arte na nossa cidade.

António José Gouveia da Luz

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas 

A coleção de arte sacra do Museu Municipal Carlos Reis 

contém um património indecifrável em palavras, uma 

herança de rituais e de crenças que nem sempre se 

conseguem ler nas vitrines. As peças são representações 

de modos de fazer e de pensar, são por si só momentos de 

arte, de construção, de elaborações das maneiras de ver 

o mundo e os mundos, interior e exterior. A “Senhora do 

Ó”, a “Descida da Cruz”, “São Miguel pesando as Almas” 

contam histórias que se entrecruzam com as procissões 

e as festas. “Quem não pede não ouve Deus”. Pede-se 

por pão, por chuva, por tudo e por nada; oferece-se pão, 

vinho, a vida em troca de um mundo melhor, aqui e 

além. Pede-se por nós, pelos que partiram e pelos que 

hão de vir. Estranho ou incompreensível, só a arte pode 

simbolizar o indizível.

Apontamentos de cor, sons e imagens, materialidades 

em formas animalescas, pintadas em barros tão comuns 

como os de outrora, convivem agora em revisitação de 

um artista a uma arte antiga no tempo presente. Entre 

as suas dúvidas e as certezas de outros, um trabalho de 

observação, ligações, ruturas. Uma herança partilhada 

que dialoga com o mundo e que se abre a todas as 

perguntas; que conversa com estes inusitados objetos 

artísticos e nos interpela a falar sobre o passado e o 

futuro, entre o sagrado e o profano. 

É um museu a falar de si próprio com a sua gente, com 

as igrejas, com os crentes e os não crentes. É um museu 

a perguntar pelo Outro, a questionar-se, simplesmente.

Margarida Freire Moleiro

Diretora do Museu Municipal Carlos Reis
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do sagrado
ao profano

Remonta às primeiras visitas que fiz aos grandes museus a 

minha atração por certas obras de arte. O meu interesse não 

vem do gosto ou das temáticas, mas da intemporalidade, 

complexidade plástica e dimensão emocional dessas obras. 

Cedo tomei consciência de que a beleza da obra de arte 

transcende a narrativa ou as técnicas utilizadas. Tomemos 

apenas alguns exemplos: os mosaicos do século XII da 

cúpula de Pentecostes da Basílica de São Marcos, em Veneza, 

o retábulo de Issenheim (1512-1516) de Matthias Grünewald, 

a Vénus e o amor (1530) de Lucas Cranach, as Pinturas 

Negras de Francisco Goya, algumas obras de Bassano, São 

Francisco de Assis no seu túmulo (1630-1634) de Zurbáran; 

sobretudo as pinturas dos dez últimos anos de Titien, que 

vi em Veneza, em que o cromatismo sublime deste grande 

colorista foi substituído por simples tons terra. Para atingir 

uma dimensão que escapa a todos os rótulos, estas obras 

são despidas de todas a superficialidade. É essa a dimensão 

que considero como o sagrado na pintura.

Para a exposição Re-visitação. Do Sagrado ao Profano 

parti de duas obras: a escultura de Nossa Senhora do Ó, em 

calcário gótico policromado, do século XV, e a Adoração dos 

Pastores, pintura sobre madeira, de 1570, ambas do Museu 

Municipal de Torres Novas. Numa e noutra encontrei a 

mesma emoção que me interpela e que é extrínseca à sua 

conotação religiosa. 

Algumas das obras da exposição de arte sacra têm como 

tema a água, o Dilúvio, o Batismo, os cataclismos naturais 

e algumas crenças religiosas e profanas como a bênção 

do gado, festa pré-cristã ou a lenda do Senhor Jesus dos 

Lavradores. Constituem o pretexto para trabalhar no que 

há muito tempo me interessa, a relação entre o espaço-

-tempo – passado, presente e futuro – a transição entre 

a vida e a morte. Foi depois de 2010 que fiz uma primeira 

aproximação aos temas a que chamei «bíblicos», uma vez 

que a dimensão do religioso está sempre, inevitavelmente, 

e de alguma forma, ligada a crenças populares e profanas.

Para alguns dos trabalhos expostos, o Dilúvio concedeu- 

-me as metáforas e os símbolos. A água é, ao mesmo 

tempo, fonte de vida e de prazer, mas igualmente portadora 

de tristeza, de dor e de morte. Ciclo da vida e da morte, 

como no Dilúvio, é cataclismo e expressão das forças do 

mal, mas é também água batismal, água de vida, símbolo 

da vitória de Cristo sobre o mal e sobre a morte. Todos estes 

antagonismos e esta complexidade são o que, desde sempre, 

procuro traduzir através da pintura. Esta, para existir, deve 

encontrar uma vida que nada tenha que ver com o objeto 

observado, mas que se imponha pela sua transcendência.

O papel do artista é ser e permanecer livre e não 

comprometido com quaisquer ideologias. 

Luís Rodrigues, escrito no atelier, 2019
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du sacré au profane
Depuis mes premières visites dans les grands musées, je me 

suis senti attiré par certaines œuvres, non pas par goût ni 

pour leurs sujets, mais par leur intemporalité, leur complexité 

plastique et leur dimension émotionnelle.

Vite, je me suis rendu compte que la beauté de l’œuvre était 

ailleurs que dans la narration et que dans les techniques utilisées. 

Pour n’en citer que quelques-unes, la mosaïque du XII siècle de 

la coupole de la Pentecôte de La Basilique Saint Marc à Venise, 

le retable D’Issenheim (1512-1516) de Matthias Grünewald, 

la Venus et l’amour (1530) de Lucas Cranach, les peintures 

noires de Francisco Goya, certaines œuvres de Bassano, le Saint 

François D’Assise dans sa tombe (1630-1634) de Zurbáran ; 

surtout les peintures des dix dernières années du Titien que j’ai 

vues à Venise où le sublime chromatisme de ce grand coloriste 

a été remplacé par de simples couleurs terreuses. Pour atteindre 

une dimension qui échappe à tous les codes, ces œuvres sont 

dénuées de toutes superficialités, et c’est cette dimension là que 

je considère comme le sacré dans la peinture.

Le point de départ de cette exposition Ré-visitation. Du Sacré 

au Profane, sont la sculpture de Notre Dame do Ó, calcaire 

gothique polychrome du XV siècle et La Visitation des Bergers, 

peinture sur bois de 1570 du musée de Torres Novas. En elles 

j’ai trouvé cette même émotion qui m’interpelle et qui reste 

extérieure à leur connotation religieuse.

Certaines œuvres de cette exposition ont pour thème l’eau, Déluge, 

Baptême, Cataclysmes naturelles, également certaines croyances 

religieuses et profanes comme la Bénédiction des Animaux, fête 

préchrétienne, ainsi que la légende autour du Christ de Santiago, 

tout cela n’est que prétexte pour développer ce qui m’anime 

depuis longtemps: la relation entre l’espace-temps – passé, 

présent, futur – comme la transition entre la vie et la mort. 

Dans les années 2010, j’ai fait une première approche de ces 

thèmes que j’avais nommée « Thèmes Bibliques » car sans le 

vouloir, la dimension du religieux est toujours plus ou moins liée 

aux croyances populaires et profanes.

Dans certaines des œuvres présentées, Le Déluge m’a apporté des 

métaphores et des symboles. L’EAU à la fois source de vie et de 

plaisir, également porteuse de tristesse, de douleur et de mort. 

Elle est le cycle de la vie et de la mort comme dans le déluge, l’eau 

cataclysmique comme l’expression des forces du mal s’opposant 

à l’eau du Baptême, eau vive comme symbole de la victoire 

du Christ sur le mal et la mort. Par la peinture, c’est tous ces 

antagonismes et cette complexité que j’essaie de traduire depuis 

toujours, car une peinture pour exister doit trouver sa propre 

existence qui n’a rien à voir avec la chose vue mais qui doit, pour 

s’imposer en tant que telle, trouver son au-delà.

Le rôle de l’artiste est de rester et d’être libre et affranchi de 

toutes idéologies quelles qu’elles soient.

D U  S A C R É  A U  P R O F A N E
Luis Rodrigues, note d’atelier 2019
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Cabeça zoomorfa
— 

Peça de olaria | 50x28x28 cm | 2018

Cabeça zoomorfa
— 

Peça de olaria pintada | 48x30x30 cm | 2018
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Pintura
—
Acrílico e técnica mista sobre tela | 150x100 cm | 2019
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Pintura
—
Acrílico e técnica mista sobre tela | 150x100 cm | 2019



- 011 - 

Pintura
—
Acrílico e técnica mista sobre tela | 150x100 cm | 2019
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Cabeça de cabra
—
Técnica mista, grafite e xis-ato sobre papel | 22x17 cm | 2019
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Cabeça de cavalo
—
Técnica mista, acrílico e aguarela sobre papel | 22x17 cm | 2019
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O papel do 
artista é ser e 
permanecer 
livre e não 
comprometido 
com quaisquer 
ideologias. 
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Cabeça de burro
—
Técnica mista, grafite e xis-ato sobre papel | 22x17 cm | 2019
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Pintura
—
Técnica mista, aguarela e colagem sobre papel | 36x28 cm | 2018

Pintura
—
Técnica mista, aguarela e colagem sobre papel | 36x28 cm | 2018
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Pintura 
—
Técnica mista, aguarela e colagem sobre papel | 36x28 cm | 2018
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Nossa Senhora do Ó
—
Técnica mista, grafite e colagem sobre papel | 36x28 cm | 2018
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Éden
—
Técnica mista, grafite e colagem sobre papel | 36x28 cm | 2018
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Pintura
—
Técnica mista e colagem sobre papel | 36x28 cm | 2018
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Pintura
—
Técnica mista e vernizes sobre papel | 32x24 cm | 2011
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A fuga para o Egito
—
Técnica mista, grafite, cinza e colagem sobre papel | 33x45 cm | 2018
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Pintura
—
Técnica mista e vernizes sobre papel | 32x24 cm | 2011
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Cabeça de pónei
—
 Técnica mista, aguarela e xis-ato sobre papel | 22x17 cm | 2019
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Pintura
—
Técnica mista e vernizes sobre papel | 32x24 cm | 2011
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Adoração dos Pastores
—
Técnica mista, tinta da china e carvão sobre papel  | 163x130 cm | 2018
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Dilúvio
—
Técnica mista e tinta da china sobre papel  | 163x130 cm | 2018



MUSEU MUNICIPAL CARLOS REIS

—

Rua do Salvador 10, Torres Novas

3.ª a 6.ª feira [9h-12h30] [14h-17h30]

Sábado e domingo [14h-17h30]

Encerra 2.ª feira e feriados

IGREJA DA MISERICÓRDIA

—

Praça 5 de Outubro 

2.ª feira a sábado [14h-17h30] 

Encerra aos domingos 

IGREJA DO SALVADOR

—

Largo do Salvador

4.ª feira (manhã)

IGREJA DE SANTIAGO

—

Rua de Miguel de Arnide 

Todos os dias [9h-18h]


