
Jazz à Vista...
exposição de pintura de XicoFran





XICOFRAN – O PINTOR DO JAZZ

O melhor de dois mundos fundem-se num só 
universo: o «jazz – som da surpresa» e a pintura de 
XicoFran. A magia acontece e desperta a intuição 
e as emoções de quem «ouvê».

O ritmo é pulsante e fascinante, os movimentos 
são largos e cheios de energia e intensidade. 
É então que a «tela» acontece e desperta um 
turbilhão de sensações e sentimentos. Estamos 
perante a exatidão do improviso e acordamos 
para outros mundos numa incrível viagem interior. 
Eis o espanto. O assombro. A admiração.

A obra de XicoFran é uma grande orquestra de 
cor, onde o ritmo frenético e inquieto brilha ao 
mesmo tempo que sentimos o intimismo sincopado 
dos grandes intérpretes e em que pressentimos a 
paixão pelas coisas mais simples do quotidiano 
que nos suscita uma profunda curiosidade.

O pintor envolve as «tintas» com os acordes, 
incorpora a técnica com a emoção e atinge a 
sintonia. Então, a música e a pintura completam-
se e valorizam-se.

A forma brilhante como representa o movimento, 
sugerido pela silhueta de um músico, passando 
para a tela o arrastamento dos gestos e a vibração 
dos instrumentos são a sua marca de água.

Contudo, o «radical intuitivo» que está à vista na 
pintura é o resultado de muito e intenso trabalho 
e constante exercício do risco, do traço e das 
dinâmicas gráficas, cujo desfecho mais expressivo 
é a representação figurativa, ao mesmo tempo 
impressiva e expressiva, rica de cor, em que o ser e 
o estar recriam uma visão imaginária muito própria 
da atmosfera ambiental e do sentido poético, 
suado e humano do jazz.

Deste modo, um quadro poderá considerar-
-se como um escrito instintivo e, ao mesmo 
tempo, dramático – pela forma e conteúdo – 
através de algo que nele denuncie a misteriosa 
individualidade explosiva do autor.

Assim, o jazz – essa gigante tela humanista e 
modernista que começou a desenhar-se no 
início do século passado – vai-se reinventando 
e perpetuando de geração em geração 
como se fosse (e é!) uma janela aberta que, da 
consciência mais esclarecida do presente, fita um 
passado que importa recordar em benefício de 
uma humanidade futura mais fraterna, solidária e 
consciente.

Joaquim Santos
Presidente da Câmara 
Municipal do Seixal



fotografia
FERNANDO BRANQUINHO



Francisco Fernandes, que assina como XicoFran, 
é considerado como um dos grandes talentos no 
mundo artístico da sua geração. Conhecido como 
o «pintor do jazz», nasceu em Luanda, Angola, em 
1969.

Finalizou o curso superior de Design de Interiores 
na Escola Superior de Artes Decorativas (ESAD), 
em 1994. Durante este período, iniciou a sua 
participação em várias exposições e concursos de 
pintura.

Em 2002, quis a sorte que XicoFran se cruzasse 
com António Inverno. O mestre, com a sua 
humildade e sabedoria, passou a XicoFran as 
mais importantes técnicas e conhecimentos, que 
XicoFran não deixa até hoje de empregar nas suas 
obras, nomeadamente o equilíbrio das telas e os 
magníficos pontos de luz. 

XicoFran coloca na ponta dos seus dedos 
toda a sua paixão pelas coisas mais simples do 
quotidiano, criando verdadeiras obras-primas que 
puxam do mais puro do nosso subconsciente, uma 
intensa curiosidade que culmina, sempre, com um 
incontrolável sorriso.

Uma das características mais marcantes e 
reconhecidas na sua pintura é a forma como 
consegue representar o movimento preconizado 
pela silhueta de um músico, mais concretamente 
do músico de jazz, transpondo para a tela o 
arrastamento dos gestos e toda a vibração dos 
instrumentos, técnica que domina com um cunho 
muito pessoal e muito característico e cuja técnica 
e traço são já reconhecidas mundialmente.

Com um futuro promissor e um passado inolvidável, 
XicoFran tem vindo a ver reconhecido o seu talento 
com vários prémios nacionais e internacionais.

XICOFRAN 





DO JAZZ QUE XICOFRAN NOS TRAZ E NO SEIXAL SE 
FAZ…

Há mais de 100 anos que há jazz em disco e ao 
vivo.
Muito jazz.
Do bom, do muito bom e mesmo do sofrível. 
Por vezes, até do genial.

Em Portugal, o jazz deu-se a ouvir pela primeira vez, 
ao vivo, nos idos de 1924.
Dois anos volvidos, até o Presidente da República, 
Bernardino Machado, o terá ouvido no Palácio de 
Belém. 
Deu-lhe azar, porém, pois logo sobreveio o golpe 
militar de Maio, que o apeou à cabeçada...
A notícia da existência do jazz, essa, chegara 
antes.
Em 1919, já A Capital procurava explicar o que era 
isso do «Jazz-Band».
Fê-lo bem (hoje em dia faz-se melhor), mas o autor 
do artigo era italiano...
O jazz, esse poliglota inveterado! 
[lá iremos adiante…].

Pelo contrário, XicoFran chegou muito mais tarde. 
O facto é verídico, ainda que irrelevante…
Apaixonou-se pelo jazz por volta de 2007.
Nesse ano, já o Sr. Jazz era um vetusto e respeitável 
sénior com cerca de 90 anos.
Como Picasso, passara por diversas fases: do 
dixieland ao swing, do bebop ao free.
Eternamente jovem, diz-se, cada geração 
carimba-o com o seu cunho.
Camaleónico também.
O jazz, é sabido, absorve as músicas do mundo e 
reinventa-se.

No entanto, o jazz de XicoFran é único.
Tal como era o pintado, nos anos 20, por Stuart 
Carvalhais e Almada Negreiros.
Único porque é seu. Traduz a sua visão.
E porque espelha a sua paleta de cores.
Movimenta-se através da sua própria dinâmica.
E manifesta preferências e vivências pessoais.
Verbaliza influências e assimilações.
Bebe Lisboa, conversa com Pessoa.

E agora, o SeixalJazz.
Festival trintão, palco de gigantes.
O jazz de XicoFran a seguir-lhe no encalço.
A espreitar os que aqui tocaram.
E os que tocaram com os que aqui tocaram.
E os muitos que tocarão ainda...

Há o piano de Chick Corea e de Brad Mehldau.
Carla Bley e o seu trio. Outro tanto para Kenny 
Barron.
[Os pianistas amam o SeixalJazz. Ou será o inverso?]
E há Lee Konitz, no saxofone-alto, e Michael 
Brecker, também no saxofone, mas tenor.
Tal como Benny Golson e Joe Lovano, sem 
esquecer Sam Rivers.
[Afinal, os saxofonistas também amam o SeixalJazz]
Já agora, Charlie Haden, no contrabaixo, mas a 
falar alto contra o sistema.
E tantos mais, todos diferentes.
Incluindo os jovens: de Ambrose Akinmusire ao 
infinito, talvez…
E os portugueses, tantos que são quase todos; e 
são muitos.

Fica a pergunta: o Seixal fez-se para o jazz ou o jazz 
fez-se para o Seixal?
Onde a relação é tudo, a ordem das coisas é 
capaz de ser indiferente...

João Moreira dos Santos

22-09-2020

SOLO I
0,30 X 0,60 cm
 
SOLO II
0,30 X 0,60 cm
 
SOLO IV
0,30 X 0,60 cm



RAY CHARLES
150 X 100 cm
acrilico e pastel de óleo sobre tela



Conhecemo-nos em 2007, por intermédio de 
João Moreira Santos. A ocasião era a vontade 
de XicoFran pintar e expor, pela primeira vez, a 
temática do jazz.
Claro que abracei essa sua vontade com 
entusiasmo! Além de artista, XicoFran é 
extraordinariamente generoso e logo me ofereceu 
uma das mais belas telas que pintou: o meu retrato 
com o Trio da Corda (João Maló à guitarra e Xico 
Zé ao contrabaixo).
Foi esse o começo de uma longa colaboração 
em que sempre saí beneficiada: realizei o meu 
desejo de ser musa e, por troca de cantar nas 
inaugurações das suas exposições, recebi quadros 
assinados pelo pintor.
O digibook Maria Viana 30 Anos de Jazz (editora 
Princípia) é exemplo disso mesmo, pois em vez 
de 18 ilustrações em folha A4, XicoFran ofereceu 
dezoito quadros, alguns de formato grande.
Os anos passam e a nossa amizade mostrou que 
veio para ficar.
O jazz deve-lhe muito.
E eu... ainda mais.
Obrigada, meu querido, mui talentoso e generoso 
amigo.
A tua amiga e fã,

Maria Viana



CEIA DE JAZZ
200x120m-acrilico pastel de oleo 
sobre tela vendida







CHARLIE PARKER
50x50 cm, acrílico e pastel de óleo 
sobre tela

XicoFran abre a arte ao público e convida-nos a 
sentirmo-nos não só bem-vindos, como a desfrutar 
da música existente nas suas telas!

Conheci Francisco Fernandes, XicoFran, num 
daqueles acasos surpreendentes da vida, na 
exposição Artes Mirabilis – Coletiva de Artistas 
Plásticos Angolanos, na UCCLA – União das 
Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Um 
cidadão, um artista plástico incrível, com uma 
humildade e talento desmedidos! Este foi o 
ponto de partida! Satisfeita a curiosidade e para 
minha felicidade, deixei-me levar por tudo aquilo 
que as suas telas transmitem. Passei a admirar as 
características singulares e o colorido vibrante que 
as suas telas apresentam, principalmente quando 
utiliza acrílico e pastel s/tela, transportando uma 
maior luminosidade.  

Este encontro com as obras de Francisco 
Fernandes despertou-me para o facto de que uma 
das coisas que mais me liga à arte é a capacidade 
que ela tem de colher e passar diversas perceções 
da mensagem.

As criações são um reflexo daquilo que cada 
artista, que cada pessoa é e/ou foi, da sua música, 
da sua atitude, da sua ideologia! Sintetizam as 
suas emoções, seus sentimentos e a sua história e 
incorporam-se perfeitamente no astral e missão 
desta galeria virtual de promover a arte, o talento 
e os artistas, sejam eles quais forem.

O trabalho de XicoFran agradou-me tanto que 
meses depois o convidei para apresentar os 
seus trabalhos na Galeria do Blogue «A Boa Vida 
Persegue-me».

O contacto entre a arte dos sons e as artes plásticas 
sob várias formas cria magia. Magia essa que 
desperta a intuição de quem observa, de quem 
escuta. No fundo, dois mundos que se mesclam e 
acrescentam!

As obras de Francisco Fernandes fazem a tela 
acontecer e de qualquer instrumento musical, 
qualquer voz de jazz, uma tela. 

As suas pinturas executadas com movimentos 
cheios de energia, intensidade e precisão, irradiam 
um ritmo pulsante, um swing dançante e imagens 
que tocam, despertando emoções e demais 
sensibilidades criativas.

Exímio artista, marcante na arte contemporânea 
portuguesa, maestro da cor e do movimento, 

conhecido como o «pintor do jazz», XicoFran é 
também evocado pela promoção da cidadania, 
na comunhão e respeito pelas diferenças.

As suas obras vão muito além do lado comercial. 
São uma incursão pelo percurso artístico, 
intelectual e biográfico do artista, que nos 
levam a sentir aquilo que XicoFran tem para dar 
de si, enquanto artista e enquanto cidadão à 
sociedade. Convidando-nos à contemplação e a 
sentir a música em cada traço.

A sua arte desperta o nosso lado mais introspetivo. 
Pressinto que declara a fratura grave na sociedade 
que regride nos valores, empresta-me uma certa 
motivação que influencia: burilamos os nossos 
sentidos, abrimos a nossa perceção, conduzindo-
-nos, com beleza, ritmo e movimento, a imaginar 
um pouco mais, além das telas. Observamos 
como podemos repensar a nossa maneira de nos 
expressarmos.

Desfrutar desse olhar para dentro é um desafio, uma 
viagem interior e simultaneamente uma surpresa. 
Utiliza uma linguagem através das telas, que me 
remete para a luta contra o Apartheid, volvidos 
todos estes anos desde que o jazz era música de 
um povo reprimido e agastado, até se tornar numa 
música, cada vez mais urbana e globalizada, 
estreitamente articulada a músicos excecionais, 
cada um à sua maneira, cada um com a sua 
peculiaridade, «reconhecido» mundialmente. O 
jazz pode reinventar-se. Mas a sua essência não. 
O que subsiste do jazz é, acima de tudo, uma 
vontade e uma necessidade incomensurável de 
aumentar-lhe a vida e reconhecer que tudo valeu 
a pena, tal como a obra de Francisco – XicoFran.

Jorge Manuel Taylor
Autor do blogue «A Boa Vida Persegue-me»



BILLIE HOLIDAY
60x50 cm, acrílico 
e pastel de óleo 
sobre tela



BRAD MEHLDAU 
60x50 cm, acrilico e 
pastel de óleo sobre 
tela

CHARLES MINGUS 
160x120 cm, acrílico 
e pastel de óleo 
sobre tela



CONTRABAIXO, 
140x70 cm, acrílico e pastel 
de óleo sobre tela



ELLA FITZGERALD, 
120x100 cm, acrílico 
e pastel de óleo sobre tela



BETTY CARTER 
120x100 cm, acrílico 
e pastel de óleo sobre tela



SARAH VAUGHAN 
126x126 cm, acrílico e pastel 
de óleo sobre tela



GALERIA DE EXPOSIÇÕES AUGUSTO CABRITA
Fórum Cultural do Seixal
Quinta dos Franceses 2840–499 Seixal
T. 210 976 105  E. dc.galeriasmunicipais@cm-seixal.pt 
Terça a sexta-feira das 10 às 20.30 horas
Sábado das 14.30 às 20.30 horas
Encerra aos domingos, feriados, 
segundas-feiras e mês de agosto

DE 15 DE OUTUBRO A 5 DE DEZEMBRO DE 2020


