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Como amigo e companheiro nas longas horas que passámos a falar sobre a vida e 

sobre arte apenas vos quero deixar o testemunho e a lucidez das suas palavras acerca 

de questões tão essenciais para todos nós como a necessidade de um novo 

humanismo e a busca da liberdade individual. 

 

“Falar da dor, do sofrimento e da angústia humana, é falar da situação existente 

do homem em toda a  contemporaneidade. A questão, colocada pela filosofia, 

pela arte e pela cultura, remete para algo de tão profundo quanto o próprio 

homem e o seu mistério, a vida, o cosmos ou o sentido da história. 

Vivemos tempos apocalípticos. E isto, no sentido literal do termo, ou seja, 

"revelação", tornar claro e presente aquilo que era oculto; tempos de revelação e 

luminosidade, tempo visionário e profético, de mudança de paradigma, de 

princípio e de fim.  

Toda a história do século XX é um enorme paradoxo, onde o sublime e o admirável 

coabitam a demência e a barbárie. São dados que, em última análise, revelaram 



de modo dramático o mistério da liberdade humana e o sentido trágico da 

existência. Mas esta é igualmente a grande questão do humano; da sua grandeza 

e da sua miséria; do homem sofredor que aspira à felicidade, ou do homem mortal 

que demanda a imortalidade.” 

 

Rui Monteiro Leite nasceu em Lisboa em 1962, expôs regularmente desde 1986 no 

campo da pintura, instalação e happenings culturais de diversos níveis, mas é a partir 

de 1992 que apresenta um percurso estético-plástico singular, regular e consistente.  

 

Em 1988 inicia a licenciatura em teologia na Universidade Católica em Lisboa. 

Colabora entretanto com o estilista Pereira da Silva-Martarnau e com a escola de 

estilismo IT-Moda. Publicou diversas poesias e escreveu crítica de arte, participando 

em diversos seminários e conferências sobre filosofia, teologia e arte. Participou na 

actividade e exposições da Artesfera desde o seu primeiro Salão Anual e colaborou no 

Artelier com um curso de “Estética e Teoria de Arte“.  

Através da sua pintura, percorreu inicialmente uma série de experiências artísticas 

muito próximas da arte informal e do Accionismo de Viena, que teve como expoente 

máximo o pintor Arnuf Rainer. Em 1994 integra exposições importantes na Culturgest 

em Lisboa, Prémio Fidelidade Jovens Pintores, e a 1ª Bienal Arte Nacional AIP 

“tendências anos 90” no Porto, onde a crítica designa a sua pintura como um “Lirismo 

Cromático, Cintilante ou Resplandecente”, ao que o Rui Monteiro prefere a 

designação de “Lirismo Metafísico”. 

Em 2007 escreve um texto em que designa a sua pintura e o seu processo criativo 

como “Caotismo Inspirativo”, descrito desta forma: “a obra de arte é a passagem de 

um caos para um cosmos e o processo de criação é feito por inspiração, no sentido em 

que a obra não procura uma finalidade, mas possui em si próprio, a sua lei intrínseca, a 

sua autonomia. Daqui, resulta que a Arte deixa o campo da Estética para entrar no 

campo da Ontologia. A Arte não representa o Belo, procura desocultar a Verdade.” 

Neste período Rui Monteiro Leite pinta sempre em projecto e em núcleo, 

normalmente longas séries de trabalhos: “A Visão do Caos”, é a sua primeira grande 



síntese realizada segundo o “Caotismo Inspirativo”, ou “O Arquétipo Primevo” (é o 

que é), que trabalhou nos últimos anos da sua vida. E é também neste período que o 

Rui esboça o seu manifesto, “Art is Object and Presence not Representation or 

Interpretation”, afirmando que a arte se encontra entre o puro “fazer” e o puro 

espiritual e como actualização do existente. 

Quando dizemos que o Rui Monteiro Leite foi um artista plástico, poeta, ensaísta e 

teórico, não é uma mera referência casual e pontual, no seu percurso estético-plástico 

além da pintura desenvolveu também uma reflexão conceptual espalhada por 

diversos textos e mais de uma centena de artigos publicados, dedicando a todas estas 

actividades toda a sua vida com a intensidade e entrega generosa de um grande 

intelectual, ousando refletir sobre o mundo em que vivemos.  

Alguns nunca lhe perdoaram ou nem sequer compreenderam a sua urgência em 

tentar obter respostas e em manter as suas crenças, e uma delas, era de que a arte é 

nos dias de hoje, uma das forças mais bem posicionadas, como espaço de afirmação 

do individuo e de liberdade em oposição ao deserto da globalização a que assistimos e 

passivamente aceitamos.  

Por último, resta-me lamentar que não tenhamos tido ainda a capacidade de reunir 

toda a sua obra artística assim como de compilar a sua reflexão estética e filosófica 

que nos deixou e será uma grande perda se não o começarmos a fazer. 
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