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O que Nós Vemos
O que nós vemos das cousas são as cousas.
Por que veríamos nós uma cousa se houvesse outra?
Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos
Se ver e ouvir são ver e ouvir?
O essencial é saber ver,
Saber ver sem estar a pensar,
Saber ver quando se vê,
E nem pensar quando se vê
Nem ver quando se pensa.
Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!),
Isso exige um estudo profundo,
Uma aprendizagem de desaprender
E uma seqüestração na liberdade daquele convento
De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas
E as flores as penitentes convictas de um só dia,
Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas
Nem as flores senão flores.
Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores.
Alberto Caeiro, in ‘O Guardador de Rebanhos - Poema XXIV’
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Resonance Shape-M
2010, ferro encerado/
waxed steel
18 x 54 x 27 cm

Ver sem Analisar

Looking without Anylising

‘Ver sem analisar’, Riki Mijling assim o define;
as suas esculturas em aço corten e ferro – recentemente combinadas com vidro – travamnos a vê-las sem necessariamente sentirmos o
ímpeto de as interpretar ou explicar.
‘Saber ver sem pensar, / saber ver quando se
vê, / e não pensar quando se vê’ escreveu Alberto Caeiro, heterónimo do poeta português
Fernando Pessoa. São estas as palavras poéticas que verbalizam a aproximação de Riki Mijling: ela pretende um”ver aberto”, um
observador que não olha apenas mas também
vê. Para Mijling o objecto em si mesmo é a
“mensagem”, o condutor de um significado expresso em forma, volume, mas também em
vazio e em comunicação com o espaço envolvente.

‘Looking without analysing’ Riki Mijling calls
it; her sculptures made of corten steel and
metal – recently in combination with glass –
trigger to observe without necessarily feeling
the urge to interpret or explain.
‘Being able to see without thinking, / Being
able to see when one sees, / And not having to
think when one sees’ wrote Alberto Caeiro, heteronym of the Portuguese poet Fernando Pessoa. These are the poetic lines which verbalize
Riki Mijling’s approach: she wants an ‘open
view’, an observer who not only looks but one
who also sees. For Mijling the object in itself
is the ‘message’, the bearer of a meaning expressed in form, volume, but also in emptiness and in relationship to the surrounding
space.

O filósofo de arte britânico Richard Wollheim
considerou, no seu ensaio de 1965, Minimal
Art, o ‘conteúdo da arte minimal’ como um elemento aglutinador de muita da arte do século
vinte. Wollheim agrupava primeiramente essas
tendências correntes sob a denominação Minimal Art. Segundo Wollheim, ou faltava personalidade a muita criação artística na expressão
de uma história ou mensagem ou tinham ‘assinatura’, não do artista mas de uma fonte não artística como a natureza ou a fábrica.
A interpretação de Wollheim de Minimal Art
passou por diversas interpretações durante décadas, mesmo apesar de os aspectos por ele
formulados terem permanecido intactos. A arte
minimalista excluiu o desnecessário afirma
Carl Andre, não remetendo para uma realidade
que não a da peça de arte em si, sendo
frequentemente produção industrial e não o
veículo do pensamento do seu ‘criador’.

The British art philosopher Richard Wollheim
saw in his 1965 essay Minimal Art the ‘minimal art content’1 as a binding element of
much of the twentieth century art. Wollheim
was first in grouping those actual tendencies
under the denominator Minimal Art. According to Wollheim many works of art either had
no distinction because of lack of content in
the meaning of a story or message, or they had
a ‘signature’, ‘(…) not from the artist, but
from a non-artistic source like nature or the
factory’. Wollheim’s interpretation of Minimal
Art has undergone many adaptations in the
course of the decades, even though the features he formulated remained in tact. Minimal
Art ‘excluded the unnecessary’2 says Carl
Andre, and did not refer to a reality outside
the art work itself, was often manufactured industrially and was not the carrier of the mentality of its ‘creator’.

Os materiais usados por Riki Mijling mostramse manifestamente ligados a estaleiros de con-

Riki Mijling’s material unmistakably hails
from construction site and ship yard and, like
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strução civil ou naval e, tal como as esculturas
geométrico - abstractas e objectos de parede
dos cinco artistas minimalistas, Carl Andre,
Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt e Robert
Morris, também ela se distancia da narrativa.
Em 1978 Rosalind Krauss caracteriza a Minimal Art como ‘(…) um universo unido não pela
Memória mas por arames, ou cola, ou acidentes de gravidade’ e é esta descrição que expõe
a diferença entre a Minimal Art e a obra de Mijling. Mijling reduz à escala humana o peso dos
‘padrinhos’ da arte minimalista de meados dos
anos sessenta, independentemente das dimensões do seu trabalho. Ela acredita em destreza
manual e domina os materiais através de um
processo de serrar, cortar, polir, e aplicação de
patina. O trabalho de Mijling desenvolve-se
pela fusão de Memória e Matéria, o seu amor
por materiais crus e a carga espiritual do objecto. A atracção do seu trabalho oculta-se
neste paradoxo, neste despojo carregado de individualidade, ou, como lhe chama Mijling,
neste ‘mostrar o vazio’.
No seu mais recente trabalho de 2011 Riki Mijling parece aventurar-se numa nova direcção:
planos geométricos de aço são agora “montados” com pedaços de vidro. Estas obras são reminiscências dos seus objectos de parede de
há alguns anos atrás, Resonance Shape-2D-6
(2008), Resonance Shape-2D-2 e Resonance
Shape-2D-5 (2009), nos quais formas maciças
são ‘encerradas’ com linhas de aço emoldurando um espaço vazio. Contudo, Mijling
adopta agora pela primeira vez uma combinação de materiais não utilizando apenas aço
corten ou ferro.
Mijling aspirou durante anos a deixar de fora
tudo o que cuja falta não seria sentida, reduzindo e abdicando de qualquer aspecto decorativo sem função. É exactamente por isso que a
junção de um novo material numa só e única

the five Minimal Artists Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt and Robert Morris with geometric-abstract sculptures and
wall objects, she too distances herself from
story and anecdote. In 1978 Rosalind Krauss
characterized Minimal Art as ‘(...) a universe
held together not by Mind but by wires, or
glue, or the accidents of gravity’3, and it is
this description which exposes the difference
between Minimal Art and Mijling’s oeuvre.
Mijling reduces the muscles of the minimalistic godfathers from the mid-sixties to a human
size – regardless of the dimensions of her
work. She believes in hand craft and masters
her material through a process of sawing, grinding, polishing and application of a patina.
Mijling’s work grows through melding Mind
and Matter, her love for raw materials and the
spiritual charging of the object. The attraction
of her work is hidden in this paradox, in this
personally loaded vacuum, or, as Mijling calls
it, ‘showing the emptiness’.
With her most recent work of 2011 Riki Mijling appears to venture in a new direction:
geometric steel flats are now being ‘assembled’ with glass parts.
These pieces are reminiscent of her wall objects of a few years ago, Resonance Shape2D-6 (2008), Resonance Shape-2D-2 and
Resonance Shape-2D-5 (2009), in which
massive forms are ‘linked’ with steel lines framing an empty space. For the first time, however, Mijling is now applying a combination
of materials and not using solely corten steel
or metal.
For years Mijling has aspired to leave out that
which won’t be missed, to reduce and do away
with decoration without a function. It is precisely why the addition of an extra material within one and the same piece is not self
explanatory. And yet she achieves with the ad-
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Resonance Shape-L
2010, ferro encerado/
waxed steel
56 x 7 x 14 cm
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Resonance Shape-N
2010, ferro encerado/
waxed steel
56 x 21 x 14 cm

Resonance Shape-GS-2
2011, vidro, ferro/
glass, steel
117,8 x 24 cm

peça não se explica a si não é auto – explicativa. No entanto, ela alcança com a junção do
vidro um maior grau de simplicidade enquanto
a forma permanece na sua essência. Para Mijling o vidro é ‘o primeiro passo para além do
nada’, um espaço plano fechado, nunca sólido,
transparente, quase sem contorno mas ainda
presente. Dá leveza à obra de arte realçando o
vazio do espaço pela sua transparência e reflexo. Mais ainda, a combinação destes materiais acrescenta contraste às peças: elas jogam
com a nossa percepção de espaço especialmente pelo casamento da cor escurecida no
aço e da ‘não cor’ do vidro, de volumes terrenos
e do engano da luz e sombras. A forma como os
trabalhos pendem, ou antes, parecem flutuar, é
decisiva: Mijling joga com o vazio o Jogo Da
Conquista – e fá-lo com gesto de vencedora.
Os que conhecem as raízes do trabalho de Riki
Mijling compreendem o seu amor pela poesia
de Alberto Caeiro, o poeta que não interpretava,
mas observava as coisas e descrevia-as como
são, monótonas, insípidas, sem significados
ocultos ou camadas intensas, sem misticismo
ou simbolismo. A sua poesia desconhece jorros
autobiográficos ou metáforas frívolas: A beleza
é para ser agarrada e oculta-se em simplicidade – para aqueles que querem e sabem vê-la,
segundo Caeiro. O autor e poeta mexicano
Octavio Paz chamava – o, ‘o poeta inocente’, e
essa caracterização toca o âmago da poesia de
Caeiro. A percepção não espartilhada por dogmas, sem o fardo do entendimento ou pensamento meditativo; os poemas de Caeiro são o
depósito de experiências imediatas, de observações sensoriais. Mijling e Caeiro – meios
diferentes, contextos diferentes, épocas diferentes – tocam-se mutuamente onde o impulso
máximo é alcançado com meios reduzidos.
Até a palavra efeito estaria deslocada neste
contexto: tanto as palavras de Caeiro como as
formas de Mijling têm demasiada inteireza,

ditioin of glass a higher grade of reduction
while the form in essence remains. Glass is
‘the first stage past nothing’ according to Mijling, it is an enclosed flat space, but never
solid, it is transparant, practically without
contours and still present. It provides the art
works with their airiness and emphasizes the
emptiness of the space because of its transparence and reflection. Additionally, the combination of these materials renders contrast to
the art works: they play with our perception of
spaciousness, especially because of the pairing of dark colored steel and the ‘non color’
of glass, of earthly volumes and the elusiveness of light and shadow. The manner in
which the works ‘hang’, or rather, appear to
float, is decisive: Mijling plays the Game of
Conquest with a vacuum – and she is on a
winning streak.
Those who know the background of Riki Mijling’s work, understand her love for the poetry
of Alberto Caeiro4, the poet who did not interpret, but observed things and described them
as they are, in their humdrum way, without
hidden meanings or deeper layers, without
mysticism or symbolism. His poetry knows no
autobiographical outpourings or frivolous metaphores: beauty is up for grabs and hides in
simplicity – for those who want and are able to
see it, according to Caeiro. The Mexican poet
and author Octavio Paz called him ‘the innocent poet’, and that characterization touches
the core of Caeiro’s poetry. Perception without
the corset of dogmas, without the burden of
intellect or reflective thinking; Caeiro’s poems
are the deposit of direct experiences, of sensory observations. Mijling and Caeiro – different medium, different context, different
century – touch each other there where with
minimal means maximum action is sought.
Even the word ‘effect’ would be misplaced in
this context; both Caeiro’s words and Mijling’s
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Resonance Shape-GS-3
2011, vidro, ferro/
glass, steel
78,8 x 34,8 cm

estão demasiado distantes da procura da eficácia ou apenas ‘Do belo pelo belo’.

Resonance Shape-GS-1
2009, vedro e ferro/
glass and steel
94,2 x 33,4 cm

O modo como volume e vazio se relacionam no
trabalho de Mijling é despido de significado no
sentido de que história nenhuma é contada – e
no entanto o vazio no seu trabalho é um simulacro, uma semelhança. O que é ‘vazio’? O que é
‘nada’? O pacto de segredo entre observador e
escultura revela por vezes a resposta a estas
questões. No caso de Mijling não julgando o
que há para ver, mas experimentando o vazio
confinado, de quietude e contemplação. Não se
‘apanha’ o trabalho de Mijling, vive-se. Para o
observador este não é de modo algum o caminho mais fácil, requer um olhar imparcial ou,
nas palavras de Caeiro, ‘uma aprendizagem da
ignorância’.
Antoon Melissen
Art historian and publicist

forms possess too much integrity, are too far
removed from the quest for effect or ‘beautiful
to be beautiful’ alone.
The manner in which mass and emptiness inside Mijling’s work function together is without meaning in the sense that no story is
being told – and yet the emptiness in her work
is a simulacrum, a semblance. Because what
is ‘emptiness’? What is ‘nothing’? The secret
covenant between observer and sculpture sometimes reveals the answer to these questions. In Mijling’s case not by thinking about
what there is to be seen, but by experiencing
the confined emptiness, of peacefulness and
contemplation. One does not ‘get’ Mijling’s
work, one experiences it. For the observer that
is by no means the path of least resistance; it
requires an unbiased view, or in Alberto Caeiro’s words, ‘a schooling in un-learning’.
Antoon Melissen
Art historian and publicist

1) Wollheim, Richard, ‘Minimal Art’, in: Battcock, Gregory, Minimal Art. A Critical Anthology,
Berkeley and Los Angeles,University of California Press, 1995: 387.
2) Meyer, James (ed.), Minimalism, London, Phaidon Press, 2000: 18.
3) Krauss, Rosalind, E., The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths,
Cambridge and London, The MIT Press, 2002: 278.
4) Kinders Literatur Lexikon, 10. teil, ‘O Guardador de Rebanhos, Gedichtzyklus von
Fernando António Nogueira Pessoa’, München, DT Verlag, 1974: 4172.
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Resonance Shape-2D-2
2009, ferro encorado/
waxed steel
52 x 26 x 0,6 cm
ediçião 3/ edition of 3

Resonance Shape-2D-5
2009, ferro encorado/
waxed steel
52 x 39 x 0,6 cm
ediçião 3/ edition of 3
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Two is one/ One is two VIII
2010, ferro inoxidavel/
steel with rust patina
109 x 29 x 2 cm
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Two is one/ One is two V
2010, ferro inoxidavel/
steel with rust patina
182 x 52 cm

Two is one/ One is two II
2010, ferro inoxidavel/
steel with rust patina
84,8 x 96,4 cm
ediçião 3/ edition of 3

Riki Mijling (1954, Nijmegen, Países Baixos)

Riki Mijling (1954, Nijmegen, the Nether-

trabalha na tradição holandesa da abstracção

lands) has created an extensive oeuvre of

geométrica e da escultura minimalista. Criou

sculptures, drawings, wall objects and murals

uma obra extensiva de esculturas, desenhos,

in the Dutch tradition of geometric abstraction

objectos da parede e murais.

and (post) minimalistic sculpture. A tradition

O trabalho de Mijling convida o observador a um

founded on the names of famous Dutch artists

estado de contemplação. Durante a sua busca de

like Mondriaan, Van Doesburg and Rietveld.

serenidade desenvolveu uma linguagem própria
que é latente nos seus desenhos e objectos,

Mijling’s strict, geometric forms, executed in

onde a confrontação entre aberto e fechado,

blackened steel, lay the boundaries of their

contínuo e transparente, o plano e o tridimensio-

own space. The trademark of a good sculptu-

nal, o preto e o branco nos abrem caminho atra-

ral work of art is that the space around the ob-

vés da posição livre e fechada no espaço.

ject participates in the observer’s experience.

As formas estritamente geométricas, executados

Light and shadow add another dimension and

em aço enegrecido, colocam limites ao seu

every different viewing angle produces a new

próprio espaço. A marca registada do seu

revelation. Doing so one can be transported

trabalho de escultura é o lugar criado em torno

into the discovery of the object and the viewer

do objecto onde o observador é um elemento

experiences the artist’s search for tranquility.

fulcral.

As Riki Mijling herself describes it: ‘searching

A luz e a sombra adicionam outra dimensão e

for the object-free dimension “behind” the

cada ângulo diferente de visão produz uma

visible world, the usefulness of the abyss.’

revelação nova. Assim o espectador, é levado à

Her work invites the observer into a state of

descoberta do objecto e confronta-se com a

contemplation. During her search for tranqui-

demanda da artista pela placidez. Como Riki

lity she has developed a characteristic

Mijling mesma descreve: ‘A procura do objecto -

imaging language for her drawings and

livre “atrás” do mundo visível, a utilidade da di-

objects, in which confrontation between open

mensão do abismo.’

and closed, solid and transparent, flat and
three dimensional, black and white are telling

O trabalho de Mijling está incluído em colecções

the story behind the free standing and closed

públicas e privadas nos Países Baixos, Ale-

in space.

manha, Suíça e Portugal. A sua exposição no de

Four Pieces II
2009, ferro CorTen
CorTen steel
72 x 216 x 72 cm

Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor é a pri-

Mijling’s work is included in a number of pu-

meira apresentação de seu trabalho em Portu-

blic and private collections. Her exposition in

gal. Nesta exposição mostra objectos e

the Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor

desenhos novos, do período 2010-2011. Mais

is the first presentation of her work in Portu-

informação sobre o artista deve ser encontrada

gal. In this exposition she shows new objects

em www.rikimijling.nl

and drawings, from the 2010-2011 period.
www.rikimijling.nl
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