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“This work is about issues of geometry, how they order the world, creating  
a nature, other, landscape. A monumental construction, colour panes in 
fragile balance, and imminent collapse.” 

“Esta obra é sobre questões de geometria, como elas ordenam o mundo, 
criando uma natureza, outra, paisagem. Uma construção monumental, planos 
de cor em equilíbrio periclitante, e iminente colapso.”

— José Pedro Croft
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José Pedro Croft’s (Porto, 1957) sculpture comes from a work on the memory 
of collective space, the evocation and criticism of the idea of monument, has 
been evolving over the last two decades, to create sculptural objects that pon-
der the relationship between the beholder’s body and the architectural space. 
His sculptures, whether when they incorporate pre-existing entities of our daily 
lives (such as tables, chairs, stools or bookshelves), or when they assert them-
selves as large abstract creations, often for public space, always start from an 
awareness of the material and its corporeality, as well as the way in which the 
beholder is physically, corporally and perceptively affected.

Simultaneously with the sculptural creation, José Pedro Croft develops 
an intense research in the field of drawing and etching, sometimes taking these 
supports as ways of trying and testing for solutions that arise in the field of 
three-dimensionality.

Since 2010, his sculpture has often included panes of colour, sometimes 
transparent and translucid that call for the use by the spectator, being often 
times reflected and deconstructed by the reflection and transparency effects 
that his constructions propose. Over time, therefore, his sculptures have incorpo-
rated formal, compositional and plastic strategies, which configure them as qua-
si-architectural devices, committed to the construction of corporeal relations.

The work that Croft conceived for Regent’s Park is a colossal set of six 
panes of painted iron (four) and glass (two) that articulate as a huge portico 
through which one can wander. The set of panes painted in white, red, orange, 
blue and green alternate in matte and glossy surfaces, complexifying the effect of 
filters and light reflections provided by the glass panes, which are coloured as well.

The set rests on a steel structure, a rail that unifies the assembly and 
makes it float over the ground, as if its weight were irrelevant when faced with 
another subject: colour.

This great architectural sculpture represents the corollary of other inter-
ventions that Croft has accomplished in a recent past, since his intervention at 
the Venice Biennial 2017 (Medida Incerta, with which he represented Portugal 
and in which he introduced the chromatic subject on a large scale), through the 
works on display at the Praça do Centro Cultural de Belém in 2018 or, finally, 
the works Campo/Contracampo, in the version he created for the Fundación 
Cerezales Antonino y Cinia, in León, or in the version he presented later at the 
CAPC in Coimbra, integrated in the Biennial Anozero, both in 2020.

The intensity of these interventions, all of a remarkable scale, largely de-
rives from the power of the chromatic operation that José Pedro Croft proposes 
the viewer, as a demonstration of Goethe’s theory of colour. The German poet, 
in 1810, built the first subjective chromatic theory – which seems to herald later 
phenomenology – stating that the perception of colour is something that happens 
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between light and objects (and their physical properties) and the mechanisms 
and contingents inherent in human perception. It is precisely in this sense 
that Croft’s work proposes a specific experience of its materiality (its mass, its 
architecture, its scale, the way it cuts out in the garden landscape), based on the 
realization that perception is non-transferable and is also relative to a unique 
experience. The place where we are in the structure, the interiority or exteriority 
we seek, the time of the day, the atmospheric conditions, the way we go round 
the colour panes, being alone or accompanied; all of this defines and builds 
an experience that happens only once – and the demonstration of this unique 
character is provided by the effects of luminous colour, transparency, reflection 
or opacity, in the way clouds, grass, trees, our bodies and plants are denatural-
ized by this perceptive machine.

In this complex set, there is no place for total, complete or full percep-
tion. There can be no illusions that we understand everything, or have seen 
everything. Our perception is fragmented and contingent and the whole does 
not allow itself to be squeezed into a global understanding, nor imprisoned in  
a metaphor.

The most we can say about it is that, in its large scale, it takes us, humanly, 
to an experience that confirms the political potency of the incomplete and tran-
sitory, of something that does not intend to be global or unified, of something 
that does not allow itself to be imprisoned in a structure. 

Delfim Sardo Lisbon, 2021
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A escultura de José Pedro Croft (Porto, 1957), com origem num trabalho sobre 
a memória do espaço coletivo, a evocação e a crítica à ideia de monumento, tem 
vindo a evoluir, nas últimas duas décadas, para a criação de objetos escultóricos 
que equacionam a relação entre o corpo do espectador e o espaço arquitetónico. 
As suas esculturas, quer quando incorporam entidades pré-existentes no nosso 
quotidiano (como mesas, cadeiras, bancos ou estantes), quer quando se afir-
mam como grandes criações abstratas, frequentemente para o espaço público, 
partem sempre de uma consciência da concreção da matéria e da sua corpo-
ralidade, bem como da forma como o espectador é afetado física, corporal 
e percetivamente.

Em simultâneo com a criação escultórica, José Pedro Croft desenvolve 
uma intensa pesquisa nas áreas do desenho e da gravura, por vezes tomando 
estes suportes como formas de ensaio e teste de soluções que surgem no 
campo da tridimensionalidade.

Desde 2010, a sua escultura passou a incluir, frequentemente, planos de 
cor, por vezes transparentes ou translúcidos, que pressupõem uma utilização 
pelo espectador, muitas vezes refletido e desconstruído pelo jogo de reflexos 
e transparências que as suas construções propõem. Ao longo do tempo, portanto, 
as suas esculturas foram incorporando estratégias formais, compositivas e 
plásticas, que as configuram como dispositivos quase arquitetónicos, votados 
à construção de relações corporalizadas.

A obra que Croft concebeu para Regent’s Park é um conjunto colossal 
de seis planos de ferro pintado (quatro) e de vidro (dois) que se articulam como 
um enorme pórtico pelo qual se pode deambular. O conjunto de planos pintados 
a branco, vermelho, cor de laranja, azul e verde alternam superfícies mate 
e brilhantes, complexificando o jogo de filtros e reflexos lumínicos proporciona-
dos pelos planos de vidro, também eles com coloração.

O conjunto assenta numa estrutura de aço, um carril que unifica o conjunto 
e o faz flutuar sobre o solo, como se o seu peso fosse irrelevante face a um  
outro assunto: a cor.

Esta grande escultura arquitetónica representa o corolário de outras 
intervenções que Croft tem realizado no passado recente, desde a sua inter-
venção na Bienal de Veneza de 2017 (Medida Incerta, com a qual representou 
Portugal, que introduzia a questão cromática na grande escala), passando pelas 
obras em exposição na Praça do Centro Cultural de Belém em 2018 ou, final-
mente, as obras Campo/Contracampo, na versão que criou para a Fundación 
Cerezales Antonino y Cinia, em León, quer na versão que apresentou, posterior-
mente, no CAPC de Coimbra integrada na Bienal Anozero, ambas em 2020.

A intensidade destas intervenções, todas de assinalável escala, deriva, 
em boa parte, do poder da operação cromática que José Pedro Croft propõe 
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ao espectador, como uma demonstração da teoria da cor de Goethe. O poeta 
alemão, em 1810, construiu a primeira teoria cromática subjetiva – e que pa-
rece anunciar a fenomenologia posterior – afirmando que a perceção da cor 
é algo que se passa entre a luz e os objetos (e as suas propriedades físicas) 
e os mecanismos próprios e contingentes da perceção humana. É precisamente 
nesse sentido que a obra de Croft propõe uma experiência específica da sua 
materialidade (da sua massa, da sua arquitetura, da sua escala, da forma como 
se recorta na paisagem do jardim), a partir da constatação de que a perceção 
é intransmissível e relativa a uma experiência única. O lugar onde nos encontra-
mos na estrutura, a interioridade ou exterioridade que procuramos, a hora do 
dia, as condições atmosféricas, a forma como circundamos os planos de cor, 
o facto de estarmos sós ou acompanhados, tudo isto define e constrói uma 
experiência que só acontece uma única vez – e a demonstração desse caráter 
único é proporcionada pelo jogo lumínico da cor, da transparência, do reflexo  
ou da opacidade, na forma como as nuvens, a relva, as árvores os nossos corpos 
e as plantas são desnaturalizadas por esta máquina percetiva.

Nesse conjunto complexo, não há lugar para uma perceção total, completa 
ou cabal. Não pode haver nenhuma ilusão de que compreendemos tudo, ou 
tudo vimos. A nossa perceção é fragmentar e contingente e o conjunto não se 
deixa apertar numa compreensão global, nem aprisionar numa metáfora.

O mais que poderemos dizer sobre ela é que, na sua grande escala, remete- 
-nos, humanamente, para uma experiência que confirma a potência política do 
incompleto e transitório, do que não pretende ser global nem uno, do que não 
se deixa aprisionar numa estrutura.

Delfim Sardo Lisboa, 2021
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