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Uma criação extraordinária
Acompanhei de modo intenso, mas à distância que a pandemia impôs,
os trabalhos da Cristina Sampaio para inventar, desenhar e concretizar
esta mostra Humor Em Pandemia. Assisti, pouco ou nada contribuindo,
ao avançar de uma curadoria minuciosa e inteligente que se revelou uma
empreitada de grande folgo, muitíssimo trabalho e de empolgante resultado.
Quando pela primeira vez percorri esta série de cartoons organizados
em “secções” temáticas, dei-me conta de que estava perante uma criação
extraordinária. Os cartoons e desenhos ali reunidos já existiam. Todos.
Mas, agora, reunidos, agrupados e repropostos segundo critério inteligente
e sensível ganhavam nova vida, criavam outro impacte, diziam o que um
a um não podiam significar. A distinção ente uma obra artística e um
desenho vulgar, talvez radique precisamente nesta capacidade de ela
dialogar com a obra de outros artistas e de se enriquecer nessa presença
simultânea ao olhar do visitante.
Esta mostra dá a ver uma multiplicidade de aproximações ao mesmo tema,
uma pluralidade de traços, cores e figuras e uma enorme diversidade de

abordagens e modos de captar a nossa atenção e provocar o nosso riso /
sorriso. Faz-se eco das diferentes formas como a covid-19 atingiu cada um
de nós. Mas recorda-nos também que nenhum de nós a ela escapou.
Os mais diretamente atingidos, e os outros. Todos os outros. Todos.
Espero que as obras aqui graciosamente oferecidas à nossa reflexão coletiva
sobre o que juntos atravessámos nesta pandemia e o que juntos queremos
construir à medida que dela vamos saindo, nos façam sacudir o torpor do
esquecimento e o desejo subterrâneo de que tudo volte ao ser como era.
Talvez o humor – este humor – nos recorde que não vimos de nenhum
paraíso perdido pré-covid-19 a que valha a pena regressar. O paraíso para
o qual vale a pena caminhar está para a frente. Tão mais perto quanto
os nossos passos sejam decididos no caminho da sua construção.
Obrigado a todos os que tornaram esta mostra possível!
Obrigado, Cristina!
Jorge Wemans
Lisboa, outubro de 2021
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MODO DE USAR
Os desenhos incluídos neste PDF destinam-se a ser impressos, na sua
totalidade ou parcialmente, para utilização em exposições, cartazes,
faixas, outdoors, ou equivalente.
As páginas deverão ser impressas integralmente de modo a incluir
o nome do autor e o título da iniciativa. Outra solução de impressão
terá obrigatoriamente de incluir estes elementos.
A utilização dos desenhos tem de respeitar os termos definidos em
“Direitos de utilização”

Humor
em pandemia

DIREITOS DE UTILIZAÇÃO
O uso de qualquer um dos desenhos incluídos na mostra Humor Em
Pandemia está restringindo a exposição, projeção ou qualquer outra
forma de utilização no âmbito da iniciativa “Memória e Esperança”,
e apenas no âmbito das atividades dessa iniciativa e somente até ao dia
18 de dezembro de 2021. Qualquer outra utilização desses desenhos será
considerada violação do direito de autor.

