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Resumo

Tendo os «tapetes persas» como referente objetivo e metodológico, colocamos 

duas situações distintas onde se observa como os fatores exteriores alteram e deci‑

dem aquilo que hoje denominamos por «tendência», podendo, através desta mode‑

lização, estabelecer paralelos e perceber melhor alguns fenómenos atuais, como o 

da moda. 

O contato dos povos do Médio Oriente com os navegantes portugueses que acos‑

taram aos portos do nordeste da Pérsia, desde o século XV até finais do séc. XVII, 

transformou a iconografia ancestral dos tapetes produzidos na região, originando a 

classificação internacional de Tapete Português. 

No nosso tempo, na mesma zona geográfica e com o mesmo referente, assisti‑

mos a uma transformação análoga dos paradigmas de muitas gerações com a modi‑

ficação dos padrões tradicionais dos tapetes afegãos em gritos de guerra, frestas 

de sofrimento e revolta. São denominados Tapetes de Guerra e ainda espantam e 

interrogam os povos ocidentais. 

O ato criativo, a arte e a cultura vivem de trocas, aquisições transversais fruto de 

experiências marcantes, ocasionais ou mais prolongadas, que vão definindo e carac‑

terizando com clareza os «modos, as maneiras e a moda». 
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1. INTRODUÇÃO

O imaginário que se desenvolveu no Ocidente em torno do tapete do Oriente 
Médio transporta ‑nos à reconstrução de sua outra realidade, ao que simboliza na 
sua cultura: representações iconográficas de jardins floridos simbólicos, cerca‑
dos por sebes (cercaduras), que os delimitam como espaços sublimes. No campo 
do tapete desenvolvem ‑se as formas vegetalistas procedentes do núcleo, que nos 
tímpanos (os quatro cantos do campo) novamente se adensam, como portas de 
acesso e defesa à concentração do florão central localizado no centro do campo 
(Holmes, 1888) – lugar privilegiado onde se reúne toda a energia e transcendên‑
cia da totalidade dessa superfície simbólica.

Sobre um tapete, o espírito liberta ‑se do tempo cronológico. Assim, a repre‑
sentação do tapete adquire uma qualidade diferente da do espaço profano exte‑
rior. Como para Foucault o jardim dos tapetes no Oriente Médio é um espaço 
heterotópico:

«O jardim é um tapete onde o mundo inteiro vem cumprir a sua perfeição 
simbólica, e o tapete é uma espécie de jardim móvel através do espaço. O tapete é 
a menor parcela do mundo e, então, é todo o mundo. O jardim é, desde as profun‑
dezas da Antiguidade, uma espécie de heterotopia feliz e universal.» (Foucault, 
1967)

Os tapetes tradicionais são lugares duplos que, fazendo parte da estrutura do 
quotidiano, se desvinculam dela: são microcosmos da sociedade e da cultura.

A aplicação do método iconológico (Panofsky, 1975) e semiológico na análise 
do Tapete Português e do Tapete de Guerra permite observar circunstanciadamente 
as respetivas géneses em diferentes estratificações: das narrativas emocionais às 
narrativas iconográficas que se metamorfoseiam em ícones isolados, por racio‑
nalização ou simples abstratização formal, chegando a uma perda progressiva do 
referente semântico. Este é o percurso da passagem de uma narrativa descritiva à 
sua padronização, onde podemos perceber a estrutura e a formação dos cânones 
ancestrais, embora com algumas variações de acordo com os contextos e com o 
que pretendem significar.

Esta abordagem é uma das possibilidades na lógica evolutiva dos modelos 
que, na metodologia apresentada, se relacionam com o tapete tecido. Neste caso, 
associados a um universo cultural e vivencial dos povos que criaram estes tape‑
tes, é possível perceber o fenómeno da génese iconográfica em estreita relação 
com a vida quotidiana, o que raramente se manifesta de forma acessível.

Hoje estamos bem posicionados, pela observação direta desse fenómeno atra‑
vés dos Tapetes da Guerra, para entender como funcionam essas metamorfoses 
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semânticas e iconográficas, podendo verificar ‑se, inesperadamente, que as dife‑
rentes fases podem surgir em paralelo e num mesmo tempo, e que a sua conceção 
ocorre endogenamente.

2. DO AMBIENTE À OBRA – CONTAMINAÇÃO

2.1 Tapete Português

A influência das culturas orientais na iconografia da arte portuguesa, particular‑
mente no que diz respeito aos têxteis, é bem conhecida1. Este fenómeno deve ‑se 
fundamentalmente à exuberância exótica dos padrões dos tecidos, nomeada‑
mente tapetes, trazidos diretamente desde o século XV pelos navegadores por‑
tugueses. O ato criativo, a arte e o gosto vivem destas simbioses, de aquisições de 
experiências marcantes, pontuais ou mais prolongadas.

A partir da segunda metade do século XIX, com o crescente comércio de tape‑
tes orientais no Ocidente, o confronto com o colecionador individual e com a ati‑
tude museológica, tornou ‑se necessário organizar e classificar os diferentes tipos 
de tapetes tecidos nas diversas regiões do mundo, criando assim uma taxonomia 
específica que continua a ser constituída (Ashrafi, 1993).

Entre os tapetes tecidos no Oriente Médio, que datam do século XVI ao XVII, 
existe um tipo iconográfico que «não corresponde» aos padrões dos tapetes teci‑
dos na região embora tenham todas as características materiais e técnicas. Estes 
tapetes, dos quais são conhecidos poucos exemplares em bom estado de conser‑
vação, foram denominados de «tapetes portugueses», não porque fossem tecidos 
por portugueses, mas pelos seus elementos iconográficos: cenas marítimas que 
não existiam no léxico de quaisquer outros tapetes orientais (Konig, 1981).

O contato dos povos do Oriente Médio com navegadores portugueses que 
acostaram nos portos do sul da Pérsia, como o de Ormuz, do século XV até ao 
início do século XVIII, com seus grandes barcos, com altas proas, que os torna‑
vam ainda mais impressionantes, o que teria suscitado grande curiosidade sobre 

1 Num movimento inverso, a influência formal do Oriente no gosto português faz ‑se sentir em 
diversas áreas como nos desenhos dos bordados dos tapetes de Arraiolos, nos da azulejaria ou nos 
dos tecidos de algodão das chitas de Alcobaça, tendo sido vários os veículos desta difusão formal 
que construiu o gosto pelo orientalismo. FERREIRA, Maria João Pacheco (2013), «Repercurssions of 
the Chinese Textiles in the Portuguese Artistic Production (16th ‑17th Centuries)», Face to Face – The 
Trancendence of the Art in China and Beyond, Conferências, 3 ‑5 abril, Lisboa, Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Lisboa. FERREIRA, Maria Augusta Trindade (2002), Lenços e Colchas de Chita de 
Alcobaça, catálogo de exposição, Rio Janeiro.
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esses estranhos marinheiros, com outras falas, outros costumes, padrões com‑
portamentais e trajes.

Assim, colocou ‑se como forte possibilidade, que estes episódios periódicos 
tivessem gerado contaminações que se estabeleceram nas mentes das pessoas e 
influenciaram a iconografia das tecelagens tradicionais.

Estes tapetes são tecidos com materiais genuínos, com tingimento tradicio‑
nal e um saber ‑fazer exemplar. São compostos de todos os elementos espaciais 
habituais, mas com dissemelhanças particulares ao nível da iconografia nalguns 
casos: os Tapetes Portugueses são rectangulares, com uma ampla cercadura tripla 
em redor do campo, um medalhão central em forma de losangos denticulados 
concêntricos, onde estão inscritos motivos vegetais e, nos triângulos no exterior 
deste losango, mas ainda no campo, são evocadas cenas marítimas, como gran‑
des navios sobre uma picturalidade de texturas visuais que simulam a ondulação 
do mar. As personagens parecem navegadores europeus, vestidos à maneira dos 
marinheiros portugueses da altura, náufragos, gentes e atividades do mar. Tudo 
isso, em conjunto, determina uma nova norma iconográfica.

Essa representação incomum nos tapetes orientais levou a várias interpreta‑
ções e a muitos debates sobre sua origem. O modelo, puramente formal, foi ini‑
cialmente relacionado com a lenda de Jonas ou com a história da morte de Bahadur 
Shah2, que se afogou durante uma viagem num navio português em 1537.

Outras hipóteses foram debatidas, como a relação desta iconografia com uma 
Imago Mundi, a representação da ilha como imagem do universo envolvido num 
éter primordial, ou com a ilha mística cercada pela água de um oceano univer‑
sal, ou ainda a possibilidade de ter havido influências da iconografia dos mapas 
marítimos da época com toda uma representação de barcos, marinheiros e 
peixes ‑monstro (Stone, 2013). Não podemos excluir a possibilidade destes tapetes 
puderem ter sido encomendados pelos navegadores, capitães dos navios, para si 
próprios ou para os seus barcos, tornando as cabines mais quentes, opulentas e 
confortáveis.

Mas a denominação de Tapete Português tornou ‑se comum desde os anos 
setenta do século passado e entrou oficialmente no léxico internacional, resul‑
tando da teoria de que foram produzidos na Pérsia e enviados para Portugal, 
sendo a expedição para a Europa feita através dos portos de Ormuz ou Goa.

2 Bahadur Shah (1643 ‑1712) foi o sétimo imperador mongol que governou a Índia de 1707 à 1712. Alguns 
investigadores avançam com a hipótese da representação nos Tapetes Portugueses ser a de Bahadur 
como náufrago, aludindo a uma lenda à volta do seu salvamento mítico quando caiu ao mar enquanto 
viajava num barco português.



MODAS, MODOS E MANEIRAS – A CONSTRUçãO DE NARRATIVAS

MODAS, MODOS, MANEIRAS  |  105

Os Tapetes Portugueses são originários da província de Khorasan no nordeste da 
Pérsia, hoje no Irão, região onde o nó Jufti ainda é usado – a técnica de tecelagem 
destes tapetes (AAVV, 1993, pp. 650 ‑686).

O exemplar encontrado no Museu de Artes Aplicadas de Viena (MAK), na Áus‑
tria, é de excelente qualidade técnica e alta complexidade iconográfica, facto que 
o colocou como espécime de referência para todos outros. Muitos ainda não terão 
sido identificados e permanecerão ignorados nas reservas de museus e coleções 
privadas. Um fragmento de Tapete Português, pertencente a uma coleção privada 
(coleção Howard Hodgkin), foi vendido recentemente na Sotheby’s, em Lon‑
dres3. Dos dezassete exemplares conhecidos de Tapetes Portugueses, a maioria está 
exposta em museus em vários países, pertencendo um ao Museu da Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

2.2. Tapete de Guerra

Presenciamos no Afeganistão um fenómeno semelhante ao do Tapete Português. 
No entanto, detemos o privilégio de sermos testemunhas diretas e possuirmos a 
oportunidade de verificar e estudar as diversas perspectivas sobre a tipologia do 
tapete, que surge imprevisivelmente e na mesma zona do mundo. Recentemente 
designado como «tapete de guerra», esta tipologia evidencia a permeabilidade da 
iconografia da tecelagem manufacturada a situações quotidianas experienciadas 
por quem as tece, especialmente quando existe exposição a experiências psico‑
traumáticas coletivas.

Os Tapetes de Guerra são uma forte variável na tecelagem de tapetes tradicio‑
nais contemporâneos do Afeganistão, extensível também a objetos tecidos de 
uso quotidiano, como alforjes, sacolas, mantas, e até aos tapetes de oração4, o que 
atesta a grande adesão interna.

Esta mudança começou a manifestar ‑se entre 1980 e 1990. Em 2000 já eram 
expostos internacionalmente, representando uma estética emergente na 5.ª Bie‑
nal de Arte Contemporânea de Lyon, Partage d’Exotismes, pela mão de Jean ‑Hubert 

3 Foi vendido em leilão na Sotheby’s de Londres, a 24 outubro 2017, um fragmento de um Tapete 
Português, da primeira metade do século XVII. Lã, 122 x 212 cm, proveniência da coleção de Howard 
Hodgkin.
4 Podemos seguir a evolução desta questão através do blog, sempre atualizado, de Nigel Lendon, 
artista, investigador e galerista, e do professor e investigador Tim Bonyhady da Australian National 
University:
URL: http://www.rugsofwar.wordpress.com/ e URL: http://www.warrug.com/
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Martin, então comissário5. Também em 2007 foram exibidos na Bienal de Veneza, 
representando uma atitude criativa endógena e circunstancial.

Os primeiros tapetes datam dos anos da ocupação soviética do Afeganistão 
(1979 ‑1989). Os Tapetes de Guerra deste período têm muitas variações em relação 
à estrutura e à composição dos elementos. Observamos que durante as últimas 
duas décadas do século XX coexistem várias tipologias bem definidas.

No entanto, pode ser encontrada uma norma evolutiva na comunicação. 
Desde as narrativas mais figurativas, que expressam a ansiedade no recontar 
descritivo de ações ocorridas e denunciam a violência da guerra: tratam ‑se de 
tapetes que representam um momento de paz e a ameaça iminente de invasão e, 
por isso, são paisagens de memória. 

Em outras narrativas não existe lugar para tempo de paz, existindo apenas a 
representação da própria guerra, que evolui para uma transição mais abstracta de 
formas emblemáticas nacionalistas e territoriais, quase como «tapetes ‑mapas‑
‑de ‑guerra», já próximas da exortação à guerra ou à vitória. Nesta tipologia, o 
inimigo é mais evidente e evoluirá para formas evocativas e simbólicas, sendo 
colocado como invasor do campo central ou invocando o cerco quando disposto 
nas cercaduras.

Paralelamente, existe um modelo onde a representação iconográfica evoca a 
guerra mas a sua disposição obedece à estrutura tradicional. Existem também 
situações híbridas entre esta fase e a anterior, ainda que com o protagonismo de 
uma forma e sobre uma superfície monocromática: máquinas de guerra, espe‑
cialmente as metralhadoras Kalashnikov, sobre fundos de cores planas, num des‑
respeito absoluto pela estrutura tradicional. São quase como «tapetes ‑bandeira», 
os mais intensos e fervorosos de entre todos.

Nas situações mais recorrentes, a representação dos ícones de guerra situa‑
‑se no campo central do tapete, mas em muitos tapetes deste tipo, observamos 
as representações do arsenal de guerra nas bordaduras. Na primeira situação o 
campo está invadido pelo combate, enquanto na segunda é o campo do tapete que 
está a ser cercado pelo invasor.

Outras vezes os motivos florais das bordaduras são substituídos por uma 
iconografia estranha, como a representação de cáfilas ou de filas de automóveis 
civis, estando o centro ocupado por elementos bélicos, tanques, metralhadoras, 
helicópteros, armamento diverso. Observa ‑se, nesta situação, um movimento de 
fuga dos civis do centro do tapete repleto pelo armamento, representando o ter‑

5 Foi nessa mesma ocasião que tomei conhecimento desta tipologia de tapete e se iniciou o meu 
interesse pelo estudo deste fenómeno.
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ritório invadido, deixado para trás pelo êxodo da população. Nestes tapetes, as 
cercaduras deixam de ser sebes de proteção e confinamento simbólico do florão 
central do tapete tradicional, passando a ser a única possibilidade de fuga e sobre‑
vivência ao campo central usurpado.

Vemos o início de outra das fases dos Tapetes de Guerra com os ataques de 11 de 
setembro de 2001 em Nova Iorque e os bombardeios da NATO no Médio Oriente, 
o que corrobora o fato de que eventos extraordinários estimulam e desencadeiam 
novas séries, podendo ser um meio de denunciar a brutalidade da guerra ou de 
apaziguar o trauma, exteriorizando ‑o, ou ainda de aclamar vitórias. Observam ‑se 
outras propostas em que se tecem os tapetes com uma dupla representação: a do 
ataque ao World Trade Center e a do bombardeamento do monumento à indepen‑
dência do Afeganistão da tutela colonial da Grã ‑Bretanha. 

A mesma cena de destruição de ícones representativos da comunidade é repe‑
tida para satisfazer um gosto interno, substituindo o alvo e transferindo o ataque 
às torres gémeas para o bombardeamento do monumento à independência do 
Afeganistão6.

A partir da primeira década deste século, com a recorrência da utilização do 
drone como máquina de guerra pelos americanos no Oriente Médio, a sua repre‑
sentação gráfica começa a ser repetitiva na iconografia dos Tapetes de Guerra, tra‑
tados pictoricamente como padrões simétricos.

Após a partida dos soviéticos do território do Afeganistão, na década de 1990, 
apareceram tapetes com a representação temática dos mártires da libertação. 
Esta tipologia pode estar associada à luta pelo poder dos fundamentalistas e, mais 
tarde, à constituição de um estado religioso. Na fase de extremismo religioso, 
em plena cultura iconoclasta, os tapetes que representam heróis de guerra ou 
mártires afegãos dirigir ‑se ‑ão mais para uso e propaganda internas (O’Callaghan, 
2002). Nesta altura estabeleceram ‑se limitações canónicas e a violação das regras 
sociais impostas, como o uso de cores proibidas na tecelagem, limitaram muito a 
produção de tapetes.

Ainda está em desenvolvimento o estudo e análise mais aprofundados sobre 
os tapetes que exibem retratos evocativos – os tapetes de guerra para oração e 
os tapetes de guerra territoriais  –  porque nos parece que existem paradigmas 
específicos que os transformam em «pequenas exceções». Isto torna ‑se mais 
flagrante nos tapetes de oração com iconografia de guerra que, por terem um 

6 Referimo ‑nos à destruição do monumento do Arco da Vitória (Taaq ‑e ‑Zafar), no jardim de Paghman 
nos arredores de Kabul, erigido em comemoração da libertação do colonialismo inglês em 1919, e 
destruído durante a guerra civil. Observa ‑se tapetes em que os dois acontecimentos são colocados 
lado a lado.
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uso particular e privado com um simbolismo transcendente muito exacerbado, 
surgem como elemento de estudo privilegiado, mas singular. Esta especificidade 
também os torna menos passíveis de constituir objetos de mercado e de serem 
um alvo consumista dos estrangeiros (Long, 2008).

No entanto, avançamos que o tapete de oração é a representação simbólica 
do templo com a definição do seu mihrab, um lugar consagrado para o crente 
que nele ora. Não sendo uma situação comum, observam ‑se Tapetes de Guerra 
de Oração onde a zona central se encontra ocupada pelo inimigo ou sitiada por 
arsenal bélico representado nas cercaduras. A raridade destes exemplares pode 
estar aliada à limitada divulgação deste tipo de tapetes, ficando por perceber a 
dimensão do fenómeno, embora tenha havido espaço para que alguns exempla‑
res destes tapetes de oração com incorporação de iconografia bélica emergissem 
da superfície da privacidade e se transformassem em documento. 

São os soldados do exército dos Estados Unidos no Afeganistão e os jorna‑
listas ocidentais os grandes apreciadores e compradores dos Tapetes de Guerra, o 
que facilitou a sua visibilidade internacional e atraiu a atenção de colecionadores, 
museus e investigadores. Existem hoje anúncios de venda no eBay e a possibili‑
dade de aquisição de Tapetes de Guerra através de vários sites na Web. Estas ven‑
das, acessíveis a um leque mais amplo de compradores e realizadas com menos 
intermediários e recursos, ajudaram a que os Tapetes de Guerra se tornassem um 
importante produto de exportação, tanto do Afeganistão como dos afegãos no 
exílio, acabando por ser um meio de subsistência para estes refugiados em países 
como o Paquistão (Ingram, 2002).

Num dos extremos desta estratificação, situamos os tapetes de estrutura 
absolutamente tradicional, mas que, em representações mais ou menos geomé‑
tricas, incorporam a iconografia da guerra. Observam ‑se alguns exemplares que 
reúnem toda a metodologia estrutural do tapete tradicional, embora todos os ele‑
mentos icónicos pertençam ao léxico militar (Fig. 1). 

A repetição incessante do ícone padronizado – transformado em padrão – 
torna possível abstratizar o tema, permitindo o controlo da emoção, racionali‑
zando e modelando a matéria traumática (Fig. 2). O confinamento do drama traz 
de volta o caminho do cânone ancestral.
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FIGURA 1 – Tapete de Guerra, anos 90 do século XX.

FIGURA 2 – Tapete de Guerra, início do século XXI.
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Encontramos nestas peças a legitimação da expressão de uma época e de uma 
situação histórica coevas, através da capacidade narrativa da tecelagem tradicio‑
nal. Ainda não se determina com rigor qual o objetivo exato das narrativas dos 
Tapetes de Guerra, mas pelo trabalho de campo que os investigadores têm reali‑
zado, estará próximo de ações ao nível da autoterapia ou da terapia de grupo, 
exorcizando o trauma e a insegurança (Ingram, 2002), um argumento subliminar 
que se concretiza através da criatividade. Não está claro se os Tapetes de Guerra 
são pensamento criativo, uma catarse sociocultural e afetiva, ou uma bandeira de 
propaganda, ou seja, mais outro instrumento de guerra (Lewis, 1995). Mas sem‑
pre serão comunicação visual genuína, possivelmente utilizada comercialmente 
enquanto houver interesse, valorização e procura externa.

Dentro da linguagem têxtil do Médio Oriente, o Tapete de Guerra e o Tapete 
Português procedem de idênticas sensibilidades e percepções do mundo circun‑
dante, encontrando ‑se fenómenos semânticos semelhantes na origem de ambos 
que, embora em diferentes momentos históricos, são consequência de estímulos 
exteriores.

Podemos acrescentar que, em diferentes momentos históricos, a história do 
tapete está contaminada por experiências exógenas que se aproximam de origens 
ancestrais para dar origem a uma renovação de acordo com novas realidades: os 
Tapetes de Guerra e Tapetes Português são, ao mesmo tempo, produto de estímulos 
externos que intervieram e mudaram os cânones da tecelagem dos tapetes do 
Médio Oriente e também documentos dos processos de retorno à norma ances‑
tral. O tapete é uma superfície de debate e resiliência civilizacional, tal como o 
mito de Aracné e Atena o trouxe do fundo dos tempos e essa capacidade de resiliên‑
cia é o principal vetor da sustentabilidade da arte têxtil.

3. ARTE ATUAL NO MÉDIO ORIENTE: TRÊS ARTISTAS

A tecelagem atravessa toda a sociedade afegã, refletindo e transportando normas 
sociais, tornando ‑se assim um poderoso veículo de comunicação. Continuando a 
cumprir o seu desígnio na catarse social, a vocação para assimilar os paradigmas do 
seu tempo é um argumento importantíssimo da arte têxtil para a expressão dos artis‑
tas plásticos do Médio Oriente que através dela adquire um desempenho catártico.

A criação de trabalho artístico relacionado com a tecelagem tradicional, não ape‑
nas para um reencontro das raízes interrompidas pelas guerras, mas também como 
procura de contextualização estética de acordo com cânones atuais, vem revitalizar 
a cultura tradicional através da arte contemporânea do Médio Oriente, sendo mui‑
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tos os autores que desenvolvem um trabalho artístico com referência aos tapetes 
e à tecelagem tradicional. Apresentamos sumariamente três formas de como os 
tapetes tradicionais podem ser matéria ‑prima conceptual na arte contemporânea:

3.1. Nazgol Ansarinia (1979)

Nazgol Ansarinia nasceu em Teerão, no Irão, onde atualmente vive e trabalha; 
estudou arte em Londres e São Francisco nos Estados Unidos da América até 
20037. Esta artista usa a tapeçaria como médium tecnológico para um léxico for‑
mal onde funde os motivos tradicionais com a representação de personagens 
da vida quotidiana, em narrativas perfeitamente integradas na complexa reali‑
dade social que caracteriza atualmente a região, incorporando outras dimensões 
semânticas nos padrões gráficos da lógica transmitida (Fig. 3).

FIGURA 3 – Nazgol Ansarinia, Rhyme and Reason (pormenor), 2009.

7 Nazgol Ansarinia, nasce em Terão no Irão em 1979, onde atualmente vive e trabalha. Estudou no 
London College of Communication até 2001 para continuar os seus estudos artísticos no California 
College of the Arts (CCA) em San Francisco, onde acabou o Master of Fine Arts em 2003. Expime ‑se 
através de diversos médios, sejam tecnologias atuais ou tradicionais, mas sempre com uma observação 
e análise crítica do presente. Numa das abordagens que desenvolveu utiliza um legado extraordinário 
da cultura persa – o tapete – para fazer uma ponte crítica para a realidade atual, a qual apresentamos. 
Nazgol Ansarinia realizou várias exposições internacionais, sendo uma das mais relevantes em 2009, 
no Chelsea Art Museum em Nova Iorque, intitulada Iran Inside Out. www.gagallery.com/artists/
nazgol ‑ansarinia/works

http://www.gagallery.com/artists/nazgol-ansarinia/works
http://www.gagallery.com/artists/nazgol-ansarinia/works
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Esta autora assume os seus tapetes exatamente como uma continuação natu‑
ral dos tapetes tradicionais do tipo vegetalis ou Jardins Encantados (Hallett, 20068), 
tipologia que tem como característica o padrão floral que se desenvolve sobre 
fundos vermelhos ou, mais raramente, azuis.

Nazgol Ansarinia entende as suas peças como uma evolução coerente, afir‑
mando que quando voltou para o Irão, quis focar ‑se no aspecto aleatório e espon‑
tâneo do que a rodeava. Isto determinou a união de sujeitos e objetos inusitados, 
que proporcionaram a adição de cenas da vida quotidiana em Teerão ao imaginá‑
rio tradicional de um tapete persa. Segundo a autora «(...) o tapete persa ilustrou 
sempre alguns aspectos da vida iraniana: literatura, religião, mitologia, misti‑
cismo. Nestas obras, alguns desses aspectos são substituídos por imagens da vida 
na cidade moderna»9.

Este quotidiano simples e vivido pela maioria do povo acaba por levar a obra 
para patamares mais abrangentes, mas ao mudar o paradigma transmite elevação 
à vida autêntica, o que promove obra e povo a níveis estéticos10 mais profundos.

Numa perspectiva semelhante à do Tapete de Guerra, agora ligada à criação 
artística atual, Ansiarina reflete e atualiza a função mítica do tapete no Médio 
Oriente.

3.2. Babak Kazemi (1983)

Babak Kazemi nasceu e cresceu na cidade de Ahvaz, perto do primeiro poço de 
petróleo explorado no Médio Oriente. Trata ‑se de uma das cidades mais afetada 
durante os oito anos da guerra Irão/Iraque, que Babak Kazemi testemunhou 
durante sua infância11. Devido a esta instabilidade, o autor, depois de concluir for‑
mação em design gráfico na Ahvaz Islamic Azad University, depressa percebe que a 
sua via é a expressão plástica através da fotografia. Vive e trabalha atualmente 
em Teerão.

8 HALLETT, Jessica (2006), «Jardins Encantados», O Tapete Oriental em Portugal, catálogo, Lisboa, 
Museu Nacional de Arte Antiga: pp. 79 ‑88.
9 www.gagallery.com/artists/nazgol ‑ansarinia/works e www.tate.org.uk/art/artists/nazgol‑
‑ansarinia ‑13677/text ‑artist (consultado em março de 2106).
10 Entende ‑se aqui a estética como ramo filosofia, metalinguagem do prazer da consciência de ser.
11 Babak Kazemi forma ‑se em design gráfico na Ahvaz Islamic Azad University mas depressa percebe 
que a sua via é a fotografia. Utilizando ‑a como meio de expressão, trabalhando por séries. Nasceu em 
1983 em Ahvaz estabelecendo ‑se em Teerão. www.ministryofnomads.com/artists ‑archive/iran/babak‑
‑kazemi e www.kashyahildebrand.org/new_site/artists/kazemi/kazemi

http://www.kashyahildebrand.org/new_site/artists/kazemi/kazemi
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Nas suas obras faz muitas vezes referência à representação da lenda tradi‑
cional de Farhad e Shirin12. Com o tempo, estes amantes icónicos vieram a sim‑
bolizar todos os amantes condenados à separação, tal como Romeu e Julieta. 
Numa versão contemporânea, utilizando sempre tapetes como pano de fundo 
ou cenário, Babak Kazemi substitui o cavalo de Shirin por uma bicicleta, numa 
interpretação da história que, denunciando a sua atemporalidade, também deixa 
refletir a ironia e a dimensão surreal de uma estética atual, repetindo a encenação 
fotográfica com diversas personagens, mas adaptando a esta técnica a composi‑
ção das representações tradicionais das pinturas miniatura. O resultado é uma 
justaposição tensional dos tempos (Fig. 4).

FIGURA 4 – Babak Kazemi, The exit of Farhad and Shirin, 100x70 cm, ed. 6, 2012.

12 A história de Shirin Farhad envolve um triângulo amoroso trágico. Farhad, pedreiro, e o rei 
Khosrow estão ambos apaixonados pela bela Shirin. Shirin sabe do amor de Farhad e usa o facto para 
fazer ciúmes ao Rei. Como resultado, o rei para se livrar de Farhad, atribui ‑lhe uma tarefa impossível: 
deverá remover uma montanha para obter a mão de Shirin. No entanto, o amor de Farhad é mais 
forte, assumindo a tarefa com zelo. Espantada com os relatos do progresso do trabalho de Farhad, 
Shirin viaja para a montanha para ver por si própria. Após a longa viagem, porém, desmaia de cansaço. 
Farhad socorre ‑a e coloca Shirin e o seu cavalo aos ombros e leva ‑los de volta para o palácio. É com 
este cenário que as pinturas tradicionais Shirin Farhad costumam representar a lenda. Babak Kazemi 
revisita esta tragédia do século XVI, a fim de comentar a luta contemporânea dos jovens que têm de 
deixar as suas pátrias para encontrar a liberdade para amar. Para ele, a lenda revela as raízes históricas 
do que conhecemos hoje como a migração forçada. A figura do rei Khosrow também lhe proporciona 
um poderoso símbolo para o tipo de controlo emocional e repressão que os homens e as mulheres 
continuam hoje a estar sujeitos. Em última análise, no entanto, a mensagem de Kazemi é que o amor 
pode superar até mesmo as situações mais difíceis.
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O petróleo permanece subterraneamente na sua obra como tema gerador da 
sua criação. Babak Kazemi embebe as impressões fotográficas em rama de petró‑
leo (oil), usando ‑o como conceito e significante no seu processo criativo, por iden‑
tificar a extração do petróleo (oil) como a principal causa dos problemas sociais e 
políticos do Irão. Tem mostrado o seu trabalho em exposições individuais e cole‑
tivas desde 1996.

Além das leituras simbólicas e políticas mais ou menos direcionadas pelo uni‑
verso do autor, as obras oferecem uma poética do antigo Médio Oriente, refle‑
tindo, no entanto, um incómodo percetivo, próximo de uma alusão ao corpo sem 
vida e sem peso, que sobe ou que paira no ar, envolvido pelo tapete simbólico que 
sempre o acompanhou, tal como o dignitário cita, morto longe das suas terras de 
origem, encontrado envolto no tapete Pazyryk13.

Babak Kazemi mostra a história de um povo através de símbolos que saíram 
dessa mesma história, representando também uma geração perdida de si com 
um passado turbulento não muito distante, uma geração órfã que ainda procura 
a identidade na cultura tradicional.

Kazemi reativa o tapete do Médio Oriente como um espaço ancestral de 
introspecção, reflexão e rota.

3.3. Zakaria Farhad Moshiri (1963)

Moshiri14 é um autor contemporâneo que usa argumentos estéticos e sociopo‑
líticos para reivindicar a destruição do tapete tradicional através do recorte de 

13 A mais antiga tapeçaria que chegou até nós é um tapete, designado por Tapete Pazyryk, o nome 
do vale onde foi encontrado, provavelmente produzido na região onde atualmente se situa o Irão e 
datado do IV aC, dependendo das fontes. Os peritos que o estudaram concluíram ser uma tecelagem 
do período Aqueménida (550 ‑330 aC), embora tenha sido descoberto em 1947 longe do seu local de 
origem, numa escavação arqueológica na atual Sibéria, num túmulo de um alto dignitário cita, o que 
indica que este o acompanhava na sua longa deslocação. Tapete Pazyryk, c. séc. IV. Lã tecida, 183 x 200 
cm, Hermitage, São Petersburgo.
14 Farhad Moshiri nasceu no Irão, estudou na Califórnia no Institute of the Arts de Valencia, durante 
os anos oitenta e retornou a Teerão em 1991. ROBECCHI, Michele (2012), Farhad Moshiri, Paris, Perrotin 
Editions. Filho de Ardavan Farhad Moshiri (1955), destacado homem de negócios e investidor inglês. 
Após o seu regresso ao Irão, no final da guerra Irão ‑Iraque, Farhad Moshiri tornou ‑se um dos mais 
cotados artistas da arte contemporânea do Médio Oriente. É um criador irreverente, trabalhando 
técnicas inovadoras com uma produção diversificada. Eclético, movimentando ‑se entre um hiper‑
‑realismo e o kitsch, absorveu a cultura ocidental revelando uma grande proximidade à Pop Art. 
Trabalha a partir duma arqueologia cultural iraniana, quase ao nível do arquétipo, para imediatamente 
o transgredir com um humor irónico e crítico. A sua obra está imbuída de crítica irónica e irreverência 
através da autorreflexão e da observação do quotidiano psicossocial. Como tal, as obras criam um 
diálogo entre as suas influências ocidentais e as orientais, revelando o desejo da herança cultural 
riquíssima, assim como da admiração pela estética contemporânea.
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formas cuja única e incontestável função é a guerra e a consequente ruína das 
culturas tradicionais, pela adição icónica de outros símbolos, como se verifica 
nos Tapetes de Guerra.

Ao nível semântico, as duas «peças», vazio e cheio, que perfazem a obra, retêm 
nelas a memória da outra, a que ainda é «tapete» retém a outra parte como ferida 
aberta, um vazio no seu âmago, a ausência do florão central.

A que invoca a forma alheia tem em si o florão recortado, «roubado» ao tapete, 
como se tratasse de um alvo centrado em zona nevrálgica, guardando a memória 
permanente da essência da peça inteira de onde provém.

Quando a obra se acumula em múltiplos, o fosso do recorte aparece mais 
fundo, buraco confuso, abismal. Quando as peças são reveladas sobrepostas, o 
recorte é mais nítido, racionalizável e evidente. Não há forma de não sentir des‑
conforto e de tomar consciência da situação enunciada.

Por uma breve leitura semiótica, podemos afirmar que o tapete é esventrado 
e deixado com uma ferida aberta, da qual surge a projeção da forma do inimigo 
que lhe rouba o medalhão central. Mas numa abordagem oposta, podemos enten‑
der que é pelo poder do centro que o tapete tradicional expulsa o fantasma do 
inimigo...

Nesta série de trabalhos, Moshiri ataca o tapete tradicional destruindo ‑o sob a 
forma do agressor (Fig. 5), radicalizando o conceito de «tapete de guerra».

FIGURA 5 – Zakaria Farhad Moshiri, Flying Carpet, 2010.
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Considerando todas as circunstâncias objetivas do que se passa no terreno, é fácil 
perceber que a capacidade desafiadora e reivindicativa cria interrogações, sobres‑
saltos e novas narrativas nos observadores, sejam elas quais forem, pois pode 
passar por se reivindicar a paz, um lugar na estética contemporânea, o desejo de 
exprimir a revolta, de denunciar a injustiça, entre muitas outras faces das ques‑
tões que os artistas plásticos desta zona do mundo possam colocar, com maior ou 
menor ironia, o centro mítico é o tapete manufaturado.

4. CONCLUSÃO: A RESILIÊNCIA DAS CULTURAS TÊXTEIS 

Uma vez que a tecelagem é uma atividade que facilita a capacidade de concentra‑
ção, síntese e apaziguamento, tudo o que nessa superfície se debate torna ‑se uma 
questão potencialmente introspectiva e redentora.

O tapete do Oriente Médio, por um processo de semiose, confere à sua super‑
fície a capacidade de debate, catarse, transcendência e transfiguração.

O tapete do Médio Oriente permite que a memória coletiva redefina a trans‑
cendência e a continuidade da redescoberta adaptando os mitos fundadores.

O tapete do Médio Oriente permite a constante reconstrução da identidade 
cultural do grupo.

Depois de cumprir as funções semânticas, imediatas e eventuais – de catarse, 
debate, apaziguamento, memória, panfleto ou bandeira – os Tapetes de Guerra e os 
Tapetes Portugueses recuperam o fio ancestral, baseado no saber fazer e na recupe‑
ração do padrão.

Esta resiliência do tapete do Médio Oriente é a garantia do reconhecimento 
de pertença e de coesão cultural, fundamental quando existe uma diáspora. Essa 
resiliência aproxima ‑nos da compreensão da dinâmica cultural dos povos e dos 
seus códigos.

A criação artística atual segue os mesmos pressupostos, mas trabalhando 
conscientemente todos os códigos semânticos, acaba por obter resultados mais 
assertivos, mais complexos mas mais fáceis de descodificar.

Sendo difícil detectar a génese e a dinâmica das formas, através de Tapetes de 
Guerra e dos Tapetes Portugueses encontram ‑se materiais que facilitam a modeli‑
zação do presente e das suas tendências. Nas duas situações, o movimento cole‑
tivo que descreve uma tendência é revelado como um fator endógeno, afetivo e 
emocional que, para se tornar gosto, necessita de outros agentes: exógenos, como 
o desnível criado pelo fascínio do diferente seguido pela uniformização da aceita‑
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ção e do hábito; e agentes racionais, relacionados com outros interesses, frequen‑
temente económicos.

Este estudo também permite perceber a dinâmica das transferências entre 
cultura tradicional e produção artística atual e como a criação artística contem‑
porânea responde de forma mais vigorosa, mas subtil e diferenciada.
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