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CHAMA XAMÂNICA
OTELO M.F.

Irredutivelmente idiossincrático, situado nas margens dos cânones 
dominantes da linguagem da arte contemporânea, permanentemente 
autobiográfico embora não confessional, o trabalho de Otelo M.F. é, contudo, 
imediatamente reconhecível na sua poética da radicalidade, isto é, na forma 
como procura a raiz das coisas, de cada coisa –  humana, vegetal, animal, 
geológica –, e, na sua profunda natureza antropológica, isto é, no modo 
como a cada passo e a cada momento se dirige aos outros com a força de 
um manifesto ou de um oráculo. Profundamente implicado politicamente, 
sobretudo, mas não somente, por via de uma forte consciência ecológica, é 
um trabalho que não tem uma forma reconhecível nem um tempo localizável. 
Transporta energias, conduz forças, está impregnado de fôlego animista 
mas negoceia em permanência com o desaparecimento e com o poder 
regenerador da destruição.

Talvez a experiência da morte exista sempre como horizonte no processo 
criativo de Otelo M.F. e talvez tenha sido decisiva para o cultivar uma 
inusitada capacidade perceptiva ou extra-sensorial de se observar a si 
próprio, mas no seu processo criativo é ao desenho que esse papel está 
consignado. O desenhador tem esse poder invejável de auto-observação 
ou auto-percepção. O desenhador torna-se num sismógrafo e regista as 
pequenas transformações interiores, os fluxos internos, o batimento cardíaco, 
as emoções e os pensamentos mais abstractos, ainda sem nome e sem 
forma. O desenho, em débito contínuo, é a base, a linguagem operativa, 
performativa, de todo o trabalho de Otelo M.F.



[...] Contemporâneo não é a categoria que melhor serviria o trabalho de 
Otelo M.F.; preferia chamar-lhe “futurante” – aquele que prevê, que guia, 
que descortina os sinais pré-anunciadores. Sendo um autodidacta, Otelo 
soube transportar para o seu trabalho de autor um conjunto de pulsões 
infantis, conhecimentos pré-cognitivos, estados primitivos de consciência 
que, de algum modo, não foram coarctados, filtrados de impurezas formais, 
artificialmente separados entre energia e forma, visão e tacto. Por outras 
palavras, não se operou um corte entre a origem do conhecimento e o 
seu refinamento, a sua inelutável aculturação posterior. Por isso, nada no 
trabalho artístico de Otelo, sendo reconhecível como tal, é estritamente 
artístico – nem formalmente, nem intelectualmente, nem culturalmente. 
Move-se incessantemente e irredutivelmente para outros domínios e (psico)
geografias, tais como a magia, a ciência, a arqueologia, o mundo antigo, as 
civilizações desaparecidas, o oculto, o conhecimento não académico, que se 
adquire pela experiência e que se transmite mão-na-mão, pela repetição e 
através da palavra, a biologia, a relação íntima entre os órgãos interiores e os 
movimentos orgânicos da Terra, uma micro-fisiologia e uma macro-fisiologia.

[...] O corpo é omnipresente no modus operandi do artista, como se o trabalho 
constituísse o prolongamento e, em alguns casos, se confundisse com o 
próprio corpo do mundo ou do mundo como corpo. A dimensão ritualística do 
fazer artístico, curativa em si, é uma das dimensões simultaneamente mais 
subtis e intensas do trabalho de Otelo M.F. – neste sentido, a doença como 
analogia é um sinal omnipresente desta prática, por assim dizer, xamânica. 
Um homem realiza um ritual mágico porque acredita na magia e não para ver 
o que vai acontecer.

Enquanto materialização desta prática ritualística, podemos dividir os 
objectos em três grupos: aqueles que são recolhidos e não sofrem qualquer 
intervenção (como é o caso de algumas pedras que incorporam desenhos 
naturalmente delineados, como o registo da passagem geológica do tempo, 
o rasto ou a presença fossilizada de algum ser vivo, ou ainda alguns frutos ou



animais cuja forma particular vem reforçar o simbolismo que lhes é conferido 
numa ou em mais culturas); aqueles que o artista recolhe, ao acaso das suas 
derivas, em ambiente natural, sobretudo, mas também urbano, porque uma 
particular configuração deixa adivinhar, prenuncia magneticamente, que 
outro objecto encontrará, muitas vezes no mesmo caminho, muitas vezes no 
mesmo dia, cuja forma encaixa como o negativo perfeito, a fôrma daquele; e, 
por último, seguramente os mais idiossincráticos, aqueles que incorporam 
maior estranheza, os objectos ou esculturas que resultam das mais inusitadas 
associações ou fusões entre as coisas, matérias, corpos aparentemente 
mais díspares – esqueletos, corpos ou peles de animais, fósseis, formas que 
resultam de moldes, ramos, troncos, folhas, frutos corrompidos e outras 
matérias vegetais, pedras, alcatrão ou petróleo, entre tantas outras.

Em qualquer dos casos, estamos perante coisas que incorporam um 
poder transitivo, uma energia que as transporta através dos tempos e dos 
lugares. Na sua dimensão oracular, todas nos dizem algo por defeito ou 
por ausência: encontrar, escolher e recolher provêm directamente de um 
estado de permanente atenção e abertura ao acaso objectivo; os seres, 
todos os seres, têm o seu negativo, trazem o vazio em si, são matéria e 
antimatéria, corpo e espírito; tudo é articulável, tudo pode constituir-se 
como linguagem, as coisas, as ideias, as energias e as formas ou aquilo 
que é informe, os corpos e os esqueletos, as mais distintas matérias estão 
ligados por relações subterrâneas, obscuras e invisíveis de atracção ou 
repulsão, por vezes espirituais outras vezes energéticas outras ainda físicas 
de que frequentemente não conhecemos a origem – aqui, reside a natureza 
profundamente animista do trabalho de Otelo M.F., uma capacidade de 
activar existência e de tornar orgânico aquilo que está aparentemente extinto 
ou privado de fôlego. 

Estamos perante uma obra rara e de uma beleza, por vezes, inexplicável. 
Como uma terra que desconhecíamos e que quando visitamos pela primeira 
vez se afigura familiar, íntima até, mas cuja beleza não compreendemos. 



Um trabalho que fala daquilo que não conseguimos ver, através de objectos, 
coisas, seres que estão em trânsito – entre a vida e a morte, a presença e o 
desaparecimento, o corpo e a aura, entre mundos ou dimensões (mineral, 
animal, vegetal). Mais do que um trabalho de montagem é um trabalho de 
metamorfismo, no sentido geológico do termo (i.e., a transformação de uma 
coisa, de um estado, de uma forma em outra). Otelo M.F. pertence a um 
conjunto de artistas muito particular, a que poderíamos chamar genealogia 
das excepções – universos autorais idiossincráticos e de certa forma 
excêntricos ao pensamento formal e canónico, universos autorais que são 
até, segundo critérios formalistas e disciplinarmente estritos, dificilmente 
entendíveis como artísticos. São obras que nos fazem aceder à dimensão 
estética, antropológica e cósmica do pensamento artístico. O objecto (na sua 
dimensão material, física, formal) não é o objecto (entendido como finalidade) 
da arte. 

* Excertos do texto “A man performs a magic rite because he believes in magic, not to 
see what will happen”, de Nuno Faria, cuja versão integral foi escrita para o catálogo 
de Chama Xamânica, a lançar durante a apresentação desta exposição nos espaços da 
Galeria Zé dos Bois.
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A. Jangada Make-do, 2014 
1. Da série Drawings for Petra, 2015
2. Da série Portable Drawing, 2003-2017 
3. Não intitulado (a partir de Raio X), 2001 
4. 31 de Dezembro 1993, 15:05:06 dejá vu para Trajetórias e Circuitos Fechados, 2002
5. 31 de Dezembro 1993, 15:05:07 dejá vu para Trajetórias e Circuitos Fechados, 2002
6. Da série Portable Drawing, 2003-2017
7. Da série Recognition of Birthright para Instruments of Quasi-Null Consequence, 2014
8. Da série Drawings for Petra, 2015
9. Da série Aqueloutro, 2015
10. Da série Drawings for Petra, 2015
11. Da série Linguagem de Luz, 2014 
12. Da série Linguagem de Luz, 2014
13. Da série I Dissapear Into the Darkness, 2017
14. Da série Aqueloutro, 2015
B. Suture or Remnants of a Burnt Bridge, 2014
15. Da série The Damage is Done, 2015-2016 
16. Da série Portable Drawing, 2003-2017
17. Da série Enough is Enough, 2016 
18. Da série Portable Drawing, 2003-2017
19. Da série Chama Xamânica, 2014-2015
C. Mal de Mér, 2015 (resíduo de performance)
20. Da série Chama Xamânica, 2014-2015
21. Da série Chama Xamânica, 2014-2015
D. Da série Aqueloutro (Pump unt Frack), 2014 
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SALA 2

A. Da série Residências de e para o Imaginário para A Linha Curva, 2010 
B. Effigies of Waste meets Aqueloutro (I), 2014 
C. Da série Residências de e para o Imaginário para A Linha Curva, 2010
D. À la mode de Méret or an Homage to Maurizio’s Disgraceful Sense of Humour, 2014 
E. Not Manual Merely Manipulable para Instruments of Quasi-Null Consequence, 2014 
F. Service + Blood and Home of a Poet para Instruments of Quasi-Null Consequence, 
2014 
G. Earth Plug, 2014 
H. Da série Effigies of Waste, 2012 
I. Code of Silence, 2014 
J. Ponto Final, 2017 
K. Da série Aqueloutro, 2014 
L. Ephemera Forma I para Interface Makonde, 2012 
M. Residências de e para o Imaginário, 2010 
N. Hand in Hand with Nomadic, 2014 
O. Da série Effigies of Waste (Loop II), 2014 
P. In the Spirit of Idle No More para Instruments of Quasi-Null Consequence, 2013 
Q. Da série Effigies of Waste meets Aqueloutro (II), 2014
R. Last Call II, 2016 
S. Effigies of Waste meets Interface Makonde I, 2012 
T. The Combustion of Xenon’s Helmet, 2015 
U. Mesa p/ 1: Borracha Blast para Interface Makonde, 2012 
V. Resíduo – Artefacto: O que arde cura para Interface Makonde, 2013
X. Rico Ricochete, 2012 
Z. Compacted Double Ring & Manifestation Ring para Instruments of Quasi-Null 
Consequence, 2014 
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1. Da série The Damage is Done, 2015/2016 
2. Da série The Damage is Done, 2015/2016
3. Da série The Damage is Done, 2015/2016
4. Da série Aqueloutro, 2015
5. Rigor Fructis, 2012
6. Da série The Damage is Done, 2015/2016
7. Da série The Damage is Done, 2015/2016
8. Da série The Damage is Done, 2015/2016
9. Da série The Damage is Done, 2015/2016
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VITRINES

1. Da série Drawings for Petra, 2015
2. Da série Porcupine Spike & Drawing Occultation, 2015 
3. Da série Porcupine Spike & Drawing Occultation, 2015 
4. Da série Recognition of Birthright para Instruments of Quasi-Null Consequence, 2014
5. Da série The Damage is Done, 2015/2016
6. Da série Chama Xamânica, 2015
7. Da série Portable Drawing, 2016
8. Da série Enough is Enough, 2016
9-10-E. Ronald MacDonald’s Indigestion, 2010-2017 
11. Da série I Dissapear Into the Darkness, 2017
12. Da série Portable Drawing, 2016
13. Da série Aqueloutro, 2014
14. Da série Aqueloutro, 2014
15. Ronald MacDonald’s Indigestion, 2010-2017
16. Da série Aqueloutro, 2014
17. Da série I Dissapear Into the Darkness, 2017
18. Da série I Dissapear Into the Darkness, 2017
19. Da série Portable Drawing, 2013
20. Da série Drawing Occultation, 2016 
21. Da série Drawings for Petra, 2015
A-B-C. Da série Telluric Bypass, 2014-2015
D. Ignis Fatuus, 2017
F. Intruso #1, 2002
G. Effigies of Waste meets Interface Makonde II, 2012
H. Intruso #2, 2010
I. Effigies of Waste meets Interface Makonde II, 2012 
J. Effigies of Waste meets Interface Makonde II, 2012 
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1. Da série Aqueloutro, 2015
A. In God We Rust para Instruments of Quasi-Null Consequence, 2014
B. State of Indeterminacy overlapping Effigies of Waste (Assemblage for Hypothetical 
Procession), 2014
2. Blood & Diamonds, 2012 
C. DNA Strands of Fictional Black Goo, 2017 
D. O.P.P.E., 1994-2017 
E. Having Had Great Masters, 2015 
F. Máscara Lidangadanga (dia), 2012 
G. Whitening out a Whiplash, 2015 
H. Fist Full of Love, 2016 
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Otelo M.F., (Almancil, 1974) trabalha entre o Algarve e Londres, 
cidade onde, desde 2008, reside durante largos períodos do 
ano. Entre as suas exposições recentes contam-se Chama 
Xamânica, Culturgest Porto (2017); The lynx knows no boundaries, 
Fondation Ricard, Paris (2015); Interface Makonde e Oracular 
Spectacular, desenho e animismo, Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães, Guimarães (2013 e 2015, respectivamente); 
Instruments of quasi-null consequence, Galeria Clages, Colónia 
(2014); Algarve Visionário, Excêntrico e Utópico, Museu Municipal 
de Faro, Faro (2010).

Exposição produzida em parceria com a Culturgest e apresentada nos espaços 
daquela instituição, no Porto, entre 18 de Fevereiro e 15 de Abril de 2017.




