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O Instituto Politécnico de Macau vai publicar em português a obra-prima 
do Professor Wu Weishan, sob o título «O mundo de escultura de Wu 
Weishan», a fim de divulgá-la no estrangeiro, nomeadamente nos países 
de língua portuguesa. Trata-se do primeiro livro da versão portuguesa 
a ser publicado pelo Instituto Politécnico de Macau, dedicado à cultura 
chinesa, especialmente às artes de escultura, desde sua criação em 1991. 
Como o Presidente do IPM, instituição que apresenta aqui a cultura 
chinesa e os êxitos artísticos obtidos pelo Professor Wu Weishan para 
o resto do mundo, manifesto meus sinceros parabéns ao Professor Wu 
Weishan e aos meus colegas que participaram no trabalho de elaboração, 
redacção e tradução do livro em português!

O Professor Wu Weishan, nascido em 1962 em Dongtai, da Província 
chinesa de Jiangsu, é membro da Conferência de Consulta Política do 
Povo Chinês (CCPPC), Vice-Presidente da Associação Nacional de Artistas 
da China, Director do Instituto de Investigação Artística da Academia 
Nacional das Artes da China, Presidente da Academia de Escultura da 
China, Vice-Presidente do Conselho Nacional de Construção Orientadora 
das Esculturas Urbanas e Presidente de sua Comissão Artística, Director, 
professor e orientador do curso de doutoramento da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Nanquim, professor honorário do Instituto 
Politécnico de Macau, doutor honorário de literatura da Universidade 
Chinesa de Hong Kong, doutor honorário da Universidade de Inje da 
Coreia do Sul, doutor honorário da Universidade Normal Nacional de 
Herzen da Rússia, membro honorário da Sociedade Real dos Escultores 
Britânicos, e membro honorário da Academia da Universidade Chinesa 
de Hong Kong. 

Prefácio 
Lei Heong Iok*

*O Prof. Doutor Lei Heong Iok é Presidente do Instituto Politécnico de Macau.
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Ao longo do período de vinte e tantos anos de sua carreira de artes 
plásticas, o professor Wu Weishan criou cerca de 500 estátuas de ilustres 
figuras históricas e culturais. Ao mesmo tempo que revelou ao mundo as 
artes de escultura chinesa, ele difundiu os essenciais da história e cultura 
chinesa. A imagem vívida de Confúcio e de outras figuras históricas 
chinesas por ele esculpidas constitui uma nota exata da previsão do 
célebre historiador britânico contemporâneo Arnold Joseph Toynbee: 
"É provável que os seres humanos do século XXI possam encontrar no 
Confucionismo da China as maneiras de resolver os conflitos."

Suas obras estão espalhadas por todo o mundo, através de uma série 
de exposições de escultura e de pintura, nomeadamente no Centro de 
Artes de Hong Kong, no Centro da UNESCO em Macau, na Universidade 
Central de Taiwan, na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong 
Kong, na Universidade Chinesa de Hong Kong, e na Galeria Yufuku 
de Tóquio, do Japão. Por sua vez, o Museu Nacional de Belas Artes da 
China, o Museu Nacional de Artes de Holanda, o Museu de Honolulu 
dos Estados Unidos, a Universidade de Paris IV, e o Museu Fitzwilliam 
da Grã-Bretanha abrigaram colecções de suas obras. Ele é detentor do 
prémio Pangolin atribuído pela Sociedade Real de Escultores Britânicos, 
da medalha de ouro na exposição internacional de belas artes do Palácio 
do Louvre, da França, da medalha superior de ouro da Academia de 
Artes da Rússia, da medalha de desenvolvimento e da medalha de honra de 
presidente da Ucrânia, do primeiro prémio de arte chinesa, e do prémio de 
construção de escultura urbana da nova China.

É digno de louvar as requintadas realizações artísticas e os méritos 
do professor Wu Weishan, mas é muito mais digno de louvar os seus 
esforços incansáveis para apoiar concretamente a educação artística do 
Instituto Politécnico e de outras instituições de Macau. Ele é grande artista e 
precursor que contribuiu fisicamente para a educação de artes de Macau.

Em 1999, o Professor Wu Weishan começou a realizar exposições de 
escultura e de pintura em Macau, além de ter orientado o ensino de artes 
no nosso instituto.     
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Em 2000, o Professor Wu Weishan fez a primeira palestra académica e 
demonstração de sua arte de escultura no nosso instituto.

Em 2001, o Professor Wu Weishan realizou no IPM mais um seminário 
específico intitulado "O espaço de desenvolvimento de arte de escultura" 
e demonstração das técnicas de escultura, enquanto o instituto criou na 
Sala A118 do edifício pedagógico o "Estúdio de escultura do Professor 
Wu Weishan". Nesta visita, o professor Wu Weishan aceitou com alegria 
o título de professor visitante concedido pelo Instituto Politécnico de 
Macau, ocasião em que o Chefe do Executivo Senhor Edmund Ho Hau 
Wah, em nome do nosso instituto, entregou ao Professor Wu Weishan o 
certificado de especialista de avaliação externa.     

Em 2004, o Professor Wu Weishan organizou em nosso instituto outra 
palestra pedagógica sobre a escultura de retrato. Em 2005, a convite do 
IPM, o Professor Wu Weishan participou no "Simpósio Internacional 
sobre design e desenvolvimento urbano" em Macau, e publicou sua 
comunicação intitulada “O espírito das artes de plástica da China e 
educação moderna”. Daí, o Professor Wu Weishan fez mais visitas a 
Macau respectivamente em 2008, 2009 e 2013, para avaliar as obras de 
finalistas graduados do nosso instituto. 

Em 2014, o Professor Wu Weishan visitou Macau e ofereceu uma estátua 
de Confúcio ao nosso instituto. Em companhia de outros responsáveis 
do governo, o Chefe do Executivo da RAEM, Dr. Chui Sai On mandou 
seu representante para testemunhar a cerimónia de colocação da estátua 
de Confúcio, e de abertura de novo estúdio de escultura do Prof. Wu 
Weishan no novo edifício pedagógico Meng Tak, do IPM.

Ao longo dos anos consecutivos, o professor Wu Weishan prestou 
sem cessar apoio e orientação aos trabalhos pedagógicos de artes e 
fez repetidas visitas ao nosso instituto através de palestras e aulas de 
simulação, além de avaliar as obras de estudantes graduados e oferecer 
grande número de suas obras artísticas ao nosso instituto, elevando a 
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qualidade de educação das artes do Instituto Politécnico de Macau. Os 
seus méritos foram eternamente registados na história de Macau.

Junto com outras obras escritas do Professor Wu Weishan, tais como 
«Psicologia das Artes Visuais», «Palavras de Escultor» e «Espírito Poético 
de Escultura», o presente livro de português sob o título «O Mundo de 
Escultura de Wu Weishan» constitui mais uma obra-prima que mostra 
as características de escultura impressionista da China moderna, apela 
ao desenvolvimento do espírito e do estilo artístico da China e da época, e 
busca novo conceito de escultura espetacular.

Como uma instituição pública de ensino superior em Macau e uma antiga 
escola centenária dedicada ao ensino de tradução e interpretação luso-
chinesa, o Instituto Politécnico de Macau não só defende a tradição de 
cruzamento das culturas da China e do Ocidente, mas continua a escrever 
a história científica e pedagógica do IPM. Tendo como conceito o lema de 
"enraizar-se em Macau e olhar todo o mundo", o nosso instituto sempre 
está dedicado a ajudar o governo da RAEM para “construir a plataforma 
de encontro entre a China e os Países da língua portuguesa” e concretizar 
a estratégia nacional de “uma faixa e uma rota”, além de esforçar-se para 
desenvolver plenamente a superioridade de ensino e de investigação na 
área de tradução e interpretação sino-portuguesa, a fim de divulgar a 
cultura chinesa.   
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Uma coisa que surpreende o atento observador da cultura chinesa, 
mas desconhecedor das suas profundezas, da sua história, das marcas 
mais salientes da sua identidade, como é o escrevedor destas linhas, é a 
sua capacidade para, com palavras simples, nascidas da observação do 
quotidiano, remeter para uma realidade bem mais profunda e situada 
muito para além delas e do seu imediato significado.

Há uma tendência comum para dizer que a língua chinesa é pouco 
propensa à abstracção e que prefere o concreto e só nele é capaz de 
exprimir-se, porque só nele se revê. Será essa, porventura e com todo 
o respeito, uma visão de linguista, uma visão de ciência, mas que não 
resiste, por via de regra, ao cotejo com a realidade. A língua chinesa, de 
facto, exprime-se por significantes que fazem parte do quotidiano, que 
parecem enunciar experiências e vivências concretas, mas que remetem 
para bem longe, para um território que fica muito além das fronteiras que 
esses mesmos significantes só aparentemente traçam na sua dimensão 
mais simplista e imediata.

Se isto é verdade para a linguagem comum, ou melhor, para a linguagem 
de todos os dias, mais evidente parece quando falamos de arte. Aí, quase 
nunca a palavra diz apenas aquilo que significa ou, por outra, raramente 
a palavra se circunscreve à sua própria realidade referencial.

E chegamos, desta forma, a uma espécie de paradoxo: uma língua que 
parece ser, por definição, feita de concreto, de coisas palpáveis, por assim 
dizer (que o digam os professores que ensinam Português a estudantes 
chineses), é capaz das maiores abstracções.

Breve Apresentação 
Carlos Ascenso André*

*O Prof. Doutor Carlos Ascenso André é Coordenador do Centro Pedagógico e Científico 
da Língua Portuguesa do IPM.
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O que leva a concluir que estarão equivocados todos quantos enunciam 
a dificuldade da língua chinesa e dos seus falantes para construir ou 
elaborar metáforas. Porque é de metáforas, afinal, que estamos a falar.

Isso é visível no quotidiano e, sobretudo, na arte. Dificilmente se encontra 
uma arte tradicional, pintura, neste caso, mais concreta do que a pintura 
chinesa: montes, árvores, rios, aves, encostas, algumas figuras humanas, 
mas raras. E eis que, de súbito, estes objectos do pintor, estas “coisas”, 
digamos, sem que, com esta palavra, pretendamos desvalorizar o seu 
estatuto, ganham vida; e o quadro que era um retrato imóvel transforma-
se numa narrativa, na qual muito mais se lê do que o que está retratado, 
o mesmo é dizer que muito mais se lê do que o que está escrito. Ao 
contrário da imobilidade da pintura ocidental, a pintura chinesa é 
marcada por um acentuado dinamismo.

É o reputado sinólogo Simon Leys quem, em breve reflexão, chama a 
nossa atenção para este facto. Diz ele, a dado ponto, que a leitura de 
um simples par de versos chineses, que não vêm aqui ao caso, “suscita 
imediatamente a visão mental de uma dessas inúmeras e admiráveis 
pinturas em que uma extensão de água rola literalmente para lá da 
página, arrastando porventura um barquinho solitário ou um casal de 
patos – enquanto o vazio da seda apenas roçada pela tinta se povoa 
vagamente, por cima da margem invisível, de uma montanha envolta 
em bruma”. *

Porque, no fim de contas, a arte chinesa não pretende representar o 
real, pretende, isso sim, fazer presente o real, o que é bem diferente. O 
que Leys diz a respeito da pintura, no passo seguinte, aplica-se, em boa 
verdade, a toda a arte chinesa:

“A relação entre a paisagem pintada e a paisagem exterior não é uma 

*Simon LEYS, Ensaios sobre a China, Lisboa, Cotovia, 2005, 184.
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relação de imitação ou de representação; a pintura não é um símbolo do 
mundo, é o lugar da sua presença real. [...] A paisagem pintada está pois 
carregada de todos os poderes dos montes e dos rios.” *

Substitua-se “pintura” por “arte” ou por “artes figurativas”, para abranger 
a escultura, e o resultado continua a ser igualmente válido.

A que propósito, perguntar-se-á, vem isto numa apresentação, além do 
mais sucinta, de um pequeno livro sobre a obra do escultor chinês Wu 
Weishan? Pois vem muito a propósito.

Vale a pena recordar que uma das mais conhecidas exposições de 
Wu Weishan, um projecto que correu mundo e que lhe deu enorme 
notoriedade à escala internacional, com rasgados elogios por parte de 
artistas, académicos, curadores de importantes museus, tem por título, 
na tradução utilizada neste livro, Esculpir a alma cultural de uma nação.
Repare-se na amálgama de metáforas: esculpir a alma, desde logo, 
o mesmo é dizer traçar na pedra, no barro, no bronze, algo que é do 
domínio do intangível, do imaterial, do espiritual. Mas não a alma, 
apenas, seja o que for que nessa palavra se representa; trata-se de 
esculpir a alma cultural, como se muitas almas houvera, como se esta, 
que na cultura se plasma ou onde se plasma a cultura, fosse passível de 
redução ao bronze, ao barro, à pedra. Mas vai mais longe a metáfora: esta 
alma cultural cuja escultura neste projecto se intenta não é individual, 
não possui um referente concreto; é, antes, plural, variada, multímoda, 
e, mesmo, diacrónica. Porque a alma cultural de uma nação é a alma de 
todos quantos a têm por sua – e são, para só falar no tempo presente, 
mil e seiscentos milhões –, é alma dos que são e dos que foram, mas é 
também a essência da sua identidade, no presente e no devir histórico, 
nos seus sucessos e nas suas frustrações, nas suas contendas e na 
sua sabedoria milenar, no seu viver quotidiano e na sua filosofia que 

*IDEM, ibidem, p. 197.
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dele se constrói. E, por ser cultural, é a alma que vibra e vive na sua 
pintura, na sua música, na sua literatura e na arte suprema do seu 
pulsar estético, a caligrafia.

Não se trata, aqui, de um devaneio de alguém que tem a consciência clara 
e, talvez, angustiada, de que quatro anos de vida na China e com a China 
mais não fizeram do que agudizar-lhe a frustração, por lhe avivarem os 
limites da sua ignorância. Estas palavras decorrem, afinal, da leitura e 
da observação deste pequeno livro. Sobretudo das palavras do escultor 
que é dele objecto.

O livro, de facto, reflecte parte do percurso artístico de Wu Weishan, lido 
nas suas exposições, nos elogios que mereceram, nas suas obras; mas 
centra-se, acima de tudo, por opção dele, em duas faces, dois capítulos, 
em boa verdade, muito marcados e muito marcantes da sua obra, as 
esculturas que tomam por tema duas das mais importantes figuras 
da cultura chinesa: Lao Tsé (aqui, por opção do tradutor, grafado Lao 
Tsé) e Confúcio.

Não é por acaso que é esta a parte da obra de Wu Weishan que está aqui 
mais representada, não obstante uma terceira parte remeta para muitos 
mais trabalhos (figurativos, sempre) do que os que retratam este dois 
nomes grandes da cultura chinesa. Os dois sábios, chamemos-lhes assim, 
com toda a justiça, porque o foram e porque como tal toda a China os 
considera, são, inquestionavelmente, o tema dilecto da obra do escultor, 
sobretudo a partir de uma determinada fase. Talhou esculturas de 
um e outro em vários materiais, em diversas dimensões, destinadas a 
múltiplos espaços.

Confúcio e Lao Tsé não são fáceis de esculpir. Não seriam, desde 
logo, pela inexistência de retratos fiéis e fiáveis. Mas isso não é o mais 
importante. A grande dificuldade em esculpir Confúcio e Lao Tsé 
resulta do facto de um e outro serem muito mais do que é o debuxo 
do seu corpo; um e outro são eles próprios e os preceitos que legaram 
ao mundo, são eles próprios e a sua filosofia, são eles próprios e a sua 
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doutrina e, mais do que tudo, são eles próprios e a sua atitude perante 
a vida, perante o mundo, perante o ser humano, perante a felicidade, 
perante a perfeição. E são, também, o que eleva o retrato à categoria 
do impossível, eles próprios e a forma como toda a China, ao longo dos 
séculos, os leu e os seguiu.

Olhemos, por exemplo, Lao Tsé, a quem se deve o Taoísmo; a sua filosofia 
assenta muito no conceito de Dao. E o que é o Dao? Ninguém saberá 
defini-lo com propriedade, rigor e justeza. Muitos afirmam saber o que é, 
mas quase ninguém é capaz de o explicar ou definir.

Atentemos no que diz Wu Weishan: o Dao determina as relações entre o 
tudo e o nada e a sua “dependência recíproca”; o Dao é o que determina 
que o “vazio” é a grande imagem do universo (tem múltiplos raios a roda 
e convergem todos para um eixo central, mas é o vazio interior que lhe dá 
sentido e utilidade; pode o vaso ser bem modelado, mas a sua utilidade 
está no vazio que as suas paredes bem modeladas delimitam); o Dao é o 
movimento perpétuo; o Dao é como a água – tem a sua transparência, a 
sua fluidez, a sua capacidade de a tudo tocar e a sua força, que pode ser 
viva ou destruidora; mas a água, diz Lao Tsé, é humilde. 

Esculpir Lao Tsé, para Wu Weishan, é esculpir tudo isto: a sabedoria, 
a energia, a imobilidade de quem reflecte, o movimento do Dao. Lao 
Tsé, sobre um búfalo, visto de longe, é o retrato do animal a seguir para 
frente “com toda a força”; e no do filósofo, nele montado, sobressai “o 
vestido a ser soprado pelo vento enérgico”. Mas, suma conjugação 
de opostos, como no Dao, nesta escultura que é narrativa, como 
qualquer pintura chinesa, vista de perto, torna-se “tangível o 
material duradouro do bronze”.

Assim diz o escultor: “É difícil explicar o Dao com linguagem humana, 
pois o Dao é requintado, delicado, incalculável e misterioso. Todos os dias 
estou a buscar a verdade essencial de Dao, através de práticas artísticas, 
de que nunca desisto.”
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Dito de outra forma e em palavras de um ignorante, esculpir o Dao é tão 
difícil ou impossível como difícil e impossível é explicá-lo. Mas é isso que 
dá rumo e fascínio à obra do escultor: buscar o inatingível, ambicionar a 
perfeição, sabendo, de um saber convicto, que não chegará lá.

O mesmo se dirá de Confúcio, noutra perspectiva e com outros 
cambiantes.

Veja-se o que afirma o escultor a respeito de uma estátua de Confúcio, já 
datada de 1994:

“No sentido de tempo e espaço culturais, ele [Confúcio] é pico da 
montanha que está em cima das nuvens e também brisa simpática 
da Primavera que acaricia o rosto. Claro, ele também é uma imagem 
fossilizada. Sua gentileza aparece nas rugas do rosto, como se fosse 
riachos ou serras, que se estendiam para longe, sem fim.”

É inequívoca a presença da pintura chinesa, a que se referiam as 
primeiras linhas deste breve e despretensioso texto. Mas da leitura deste 
simples passo se pode avaliar a ousadia do escultor e o desafio de 
monta a que se propõe, ao pretender moldar o que é, aparentemente, 
impossível de esculpir.

Um último exemplo, não já da série de esculturas de Lao Tsé ou de 
Confúcio. A propósito da estátua de Gu Kaizhi, um famoso pintor, diz 
o escultor que “a sua manga flutuante demonstra que ele acabou de 
desenhar o retrato de Vimala-kirti, do templo de Wa Guan, de Nanquim”; 
mesmo aqui, como se vê, o escultor não resistiu ao incontido desejo de 
narrar, que é a essência das artes figurativas chinesas.

Wu Weishan é o mais reputado escultor chinês, porventura o mais 
reputado artista chinês da actualidade. Possui um curriculum notável de 
que se apresenta neste livro a síntese. Um percurso artístico de grande 
relevo, mas também um percurso cívico e académico. De tudo isso se fala 
no “Resumo biográfico” que abre o livro. E a tal percurso faz jus o Prefácio 
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do Professor Doutor Lei Heong Iok, Presidente do Instituto Politécnico 
de Macau, que em boa hora edita a obra, para divulgação ao mundo de 
língua portuguesa. Detentor de múltiplas distinções e condecorações, 
na China e fora dela, na Ásia e no mundo, titular de variados cargos 
na sociedade chinesa, no mundo académico, no mundo artístico e na 
sociedade civil, é professor, com escola feita, o que, na China, é mais 
importante do que tudo o resto.

Mas o que importa aqui sublinhar é a forma como Wu Weishan consegue 
fazer, na sua escultura, a representação do seu povo, no sentido mais 
nobre da palavra. No fundo, o que a sua escultura consegue – e nisso é 
exímio – é traçar, talhar, modelar uma marca fundamental da identidade 
chinesa (di-lo Wu Weishan por outras palavras): a procura do equilíbrio 
entre o sujeito e o objecto, com vista à obtenção de uma espécie de 
harmonia entre o homem e a natureza. E, sumariza o escultor, o 
que ele pretende é exprimir, na escultura, a expressão poética da 
reflexão filosófica.

É assim que Wu Weishan alcança, com rara mestria e assinalável sucesso, 
“esculpir a alma cultural de uma nação”. Funde, numa convergência 
que tem tanto de paradoxal quanto de ousado, que possui tanto de 
racional quanto de poético, que documenta tanto de tradição quanto 
de inovação, as marcas identitárias da alma chinesa: a harmonia, o 
equilíbrio, a serenidade, a natureza, o tempo, a tradição e a mãe de 
todas elas, a sabedoria.

13

O Mundo de Escultura de Wu Weishan





Resumo 
biográfico do 
Professor 
Wu Weishan 

15





Wu Weishan, escultor de reputação internacional, é membro 
da Conferência de Consulta Politica do Povo Chinês (CCPPC), 
Director do Museu Nacional das Belas Artes da China, Vice-
Presidente da Associação Nacional de Trabalhadores de 
Belas Artes da China, Presidente da Associação de Esculturas 
Urbanas da China, Presidente da Comissão Nacional das 
Artes de Escultura Urbana, Presidente da Academia de 
Escultura da China, Professor Catedrático e orientador de 
curso de doutoramento da Universidade de Nanquim, e 
Professor Honorário do Instituto Politécnico de Macau.

É detentor do prémio Pangolin atribuído pela Sociedade Real de 
Escultores Britânicos (RBS) em 2003; do prémio de mérito de escultura 
urbana da Nova China em 2009; do prémio artístico da China da 1ª 
edição, em 2011; do Prémio internacional de Ouro de artes plásticas de 
Louvre atribuído pela Associação de Belas Artes da França em 2012; 
do título de personagem anual das artes chinesas da 1ª edição de RRC de 
Rockefeller, em 2014; do título de “artistas de juventude e de meia-idade com 
boa reputação nacional de moralidade e de habilidade artística” em 2015; 
da medalha suprema de ouro da Academia Nacional das Ciências Arísticas 
da Rússia, em 2016; da medalha de “Glória de Presidente” da Ucrânia; 
do Ph.D. honorário da Universidade Chinesa de Hong Kong; do Ph.D. 
honorário da Universidade de Inje da Coreia do Sul; do Ph.D honorário 
da Universidade Normal Nacional de Herzen da Rússia; é membro 
honorário da Academia Nacional das Ciências de Artes da Rússia; 
membro honorário da Sociedade Real dos Escultores Britânicos (FRBS); e 
membro honorário da Academia da Universidade Chinesa de Hong Kong. 

Resumo biográfico do 
Professor Wu Weishan 
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Ao longo dos anos de sua carreira, o Professor Wu Weishan dedicou-
se à penetração, integração e expressão do espírito cultural chinesa na 
criação de escultura chinesa, criando um grande número de esculturas 
de influências que foram expostas em muitos países de todo o mundo, 
e coleccionadas por importantes museus. Ele é o autor de quase 500 
peças de escultura, consideradas pela crítica internacional como "obras 
representantivas do novo espírito da época na China." A Coreia do 
Sul estabeleceu o "Jardim de esculturas de Wu Weishan", o Museu de 
Nanquim da China estabeleceu a "Galeria de escultura de Wu Weishan", a 
cidade de Taiyuan da China também estabeleceu a "Galeria de Escultura 
de Wu Weishan". Por sua vez, o Museu Nacional de Roma da Itália, e o 
Museu Fitzwilliam de Cambridge, do Reino Unido, entre outros museus 
famosos do mundo, são lugares permanentes para colocar suas obras 
representativas, inclusive “Diálogo que transcende o tempo e o espaço 
– o Mestre artístico italiano Leonardo da Vinci e o Pintor chinês Qi 
Baishi” e “Confúcio”, etc. Sua outra obra-prima intitulada de “Confúcio 
perguntando o caminho com Laucio” foi coleccionada por muitos países. 
O Secretário-Geral das Nações Unidas, Sr. Ban Ki-moon, louvou o Prof. 
Wu Weishan com as seguintes palavras: As esculturas do Sr. Wu Weishan 
incorporam a alma de toda a humanidade. 

O Prof. Wu Weishan abriu, pela primeira vez, o estilo de escultura 
impressioniasta na China moderna, formulando as teorias de “escultura 
livre e impressionista” e de “oito estilos principais de escultura da China” 
através de uma série de publicações teóricas. Trata-se de um balanço 
total sobre a excelente tradição de escultura da China, que desempenha 
relevante papel para orientar o desenvolvimento da criação artística de 
escultura moderna da China, dando importantes contribuições para o 
intercâmbio cultural sino-estrangeiro.
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As esculturas do Sr. Wu Weishan incorporam não só a alma de uma 
nação, mas de toda a humanidade. 

- Ban Ki-moon, Secretário-Geral da ONU 

Enraizado na cultura tradicional chinesa, e inspirado nas grandes 
revoluções de quase dois séculos das artes ocidentais, Wu Weishan deu a 
si próprio um desafio muito difícil para moldar componentes essenciais 
da civilização Chinesa. Desde silêncio e calma de Lao Tsé até à serenidade 
e sobriedade de Lu Xun, o Prof. Wu Weishan explora e procura 
repetidamente o verdadeiro significado da palavra “China” durante a 
longa história chinesa de três mil anos. A partir de seus trabalhos de 
escultura, pode-se encontrar um equilíbrio entre a semelhança no espírito 
e na forma, este equilíbrio é um ponto de apoio da arte chinesa.

- Yang Zhenning, laureado com o Nobel de Física

Sinto-me sinceramente honrado ao ver a escultura de Wu Weishan. É 
difícil demonstrar minha emoção no meu coração. Naquele momento 
de ver seu trabalho, sinto seu esforço, suas esperanças, sua paixão e 
sentimento poético, e ainda sua visão clara e vontade forte. A meu ver, 
ele conseguiu o objectivo de buscar o efeito artístico mais poderoso e 
penetrante. Ele está cheio de verdadeiro sentimento artístico, revelando 
totalmente os seus talentos em frente do mundo inteiro. 

- Roberto Rugi, ilustre escultor e arquitecto italiano

Comentários de 
ilustres figuras  
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A China está a passar por um período de grande desenvolvimento, e a 
arte e a arquitectura estão em seu desenvolvimento culminante. O Prof. 
Wu Wei-shan, talentoso escultor, é o representante deste novo espírito no 
contingente de escultores chineses de hoje.

Recentemente, tive uma experiência interessante de ter sido esculpido 
por Wu Weishan. Daí, entendi totalmente como é que o pensamento de Qi 
Baishi foi fundido na escultura. Em dois dias antes de ter sido esculpido, 
estou ciente de estar sob observação com seus olhos penetrantes. O 
trabalho durou exactamente uma hora, em que o Prof. Wu Weishan 
concentrava o moral na escultura sem interrupção, e conseguiu moldar 
um busto de argila, com tamanho de 1,5 vezes maior do que o da minha 
cabeça natural. Aqueles que me conheciam disseram que esta reprodução 
de imagem revelou o meu espírito.

Como entendemos no Ocidente, a história da escultura realista de retratos 
na China tem menos de 100 anos. Os primeiros estudantes chineses 
foram a Paris para aprender modelagem de retrato e figura nos anos 
de 1910 e 1911. Além destas primeiras influências francesas, lá entrou a 
influência estilística da Rússia desde 1950 a 1960. A meu ver, o Sr. Wu 
Weishan é o primeiro escultor chinês que voltou à tradição chinesa, a fim 
de estabelecer uma abordagem estilística local de escultura do retrato e da 
imagem humana. Para atingir este objectivo, ele tinha simultaneamente 
as vantagens da família e de talento nativo, que faz inveja à gente.

- Anthony Stones, Presidente da 
Sociedade Real dos Escultores Britânicos 

Devido às fortes características trans-regionais e transculturais, as 
artes do professor Wu têm grande força afectiva para atrair o público. A 
exposição tem um significado histórico, que vai construir uma ponte de 
comunicação entre as artes orientais e ocidentais.

- Richard Wayne, crítico norte-americano e editor 
da Revista Art in America
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Quando olho a escultura de Wu Weishan pela primeira vez, parece que 
é muito tradicional, mas na realidade, há um estilo muito moderno com 
uma forte influência. Ele usava sempre uma maneira muito sincera, 
liberal e cheia de força para construir uma figura. O sentimento de forma 
móvel pode ajudá-lo a encontrar a reconstrução de linhas de equilíbrio 
desordenado. Materiais, terra e bronze podem misturar-se juntamente 
para criar um efeito abstrato. Este tipo de escultura está cheio de força, 
vitalidade e emoção.

- Guillaume Haus, Secretário-Geral da Federação 
de Escultores e Artistas Plásticos da França  

Graças a suas técnicas perfeitas em moldar estas estátuas, o Prof. Wu 
Weishan apresenta um sentimento histórico pesado perante os seres 
humanos do mundo de hoje. Seu único estilo impressionista e profunda 
base da cultura chinesa tradicional foram livremente expostos, através 
de uma maneira eterna e universal. A escultura de Wu Weishan tem 
um padrão muito elevado, como outras obras famosas de escultura 
comemorativa do mundo, por que todas essas coisas é a ponte da fé de 
comunicação da história e do futuro da humanidade.

- Simon Hitchens, da Sociedade Real 
dos Escultores Britânicos (RBS) 

                             

Toda gente se lembra de que a escultura do Sr. Wu Weishan foi exposta 
em Cambridge e Londres, berços das universidades famosas. Do seu 
trabalho a gente pode sentir o ritmo do progresso humano, porque este 
trabalho contém a tradição e modernização. A tradição, que levamos 
daqui, experimentou incalculável sofrimento e tragédia na nossa história, 
apesar de que ansiava pela paz segundo a natureza humana.

- Tito Lucrezio Rizzo, 
Chefe do Gabinete Presidencial da Itália
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Wu Weishan é famoso por suas esculturas em todo o mundo, e esteve na 
Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Coreia do Sul, Tóquio 
e outros lugares para fazer exposições. Ele é pioneiro na escultura livre. 
Entretanto, tal como dissemos hoje de manhã, Wu Weishan está a viver 
num mundo cultural que fala a nossa língua, que é italiano, e é capaz 
de integrar linguagens e componentes culturais da China moderna com 
nossas artes passadas da Itália. Ao ver suas obras de escultura, lembro-
me de Qi Baishi e Leonardo da Vinci, dois ícones que estão colocados aqui 
nesta exposição, e lembro-me também de Lourenço·Benini, e de outros 
artistas mais próximos, por exemplo Marino Marini e Giacomo Manzu. 
Afinal de contas, o seu estilo é original e único, em que foi revelado o seu 
método de bom aproveitamento de materiais de escultura. É realmente 
um novo método para sua criação nada comum.

- Daniela Porro, Superintendente especial 
de Patrimonio artístico, historico 

e etnoantropológico e de Polo Museu 
da Cidade de Roma

Devido ao seu afiado e profundo conhecimento e génio artístico, o Senhor 
Wu Weishan pode compreender e dominar o espírito do mundo objetivo 
em um piscar de olhos, e chegou ao maior estado das artes através de 
forma simples. Ele é um artista do Oriente que pode comparar com 
Giacomo Manzu (1908-1991).

- Anna Coliva, 
Directora da Galeria Borghese, em Roma
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A força atractiva das artes originais reflecta a fusão perfeita e inevitável 
da tradição académica europeia com a grande cultura chinesa. A cultura 
chinesa inspirou e forjou a coragem do autor na criação artística. Talvez 
o espírito clássico e tradicional demonstrado nos trabalhos do Prof. Wu 
Weishan seja capaz de inspirar a única força original do interior. 

Esta força, consubstanciada em grupos de suas esculturas do massacre 
de Nanquim, e caracterizada na expressão profunda da psicologia e 
da natureza humana de personagens que se encontravam na situação 
desesperada, determina a grandeza e complexidade de estrutura em suas 
obras que demonstram um valor artístico muito elevado. Claro, existe 
ainda verdadeiro espírito humano que me causa admiração. Tudo isto 
traz ao público uma experiência de emoção profunda e de autenticidade 
impressionante. Essa experiência profunda e emoções fortes são muito 
comoventes. A inovação artística do Prof. Wu oferece ao público uma 
nova iluminação e inspiração.

- Zurab Tsereteli, 
Presidente da Academia de Artes da Rússia 

Podemos sentir o poder artístico nas obras do Professor Wu, um poder 
de transmissão de emoção e um tipo de choque no nosso coração, e ainda 
uma força que nos faz melhores. Para descrever uma figura histórica 
ou um mestre artístico, a escultura do Prof. Wu é capaz de fazer a gente 
sentir uma poderosa força interna, como se estes homens imortais 
nascessem de novo. Foi muito comovente.

- Dominique de Villepin, 
Ex-Primeiro-Ministro da França
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Escultura de Lao Tsé
- Wu Weishan

Nota do editor: Lao Tsé (571 a.C.- 471 a.C.), tradicionalmente escrito em línguas 

ocidentais como Lao-Tsé, apelidado de Li ( 李 ), e chamado “Er” ( 耳 ), também 

conhecido como “Boyang” ( 伯 陽 ) ou “Dan” ( 聃 ), é um dos grandes filósofos e 

pensadores na antiga China, e fundador do taoismo. Nos últimos anos, o escultor 

Wu Weishan criou uma série de trabalhos de escultura com imagem de Lao Tsé, 

inclusive uma peça mais espetacular de 18 metros de altura, que fica no parque 

Bochishan (鉢池山 ), em Huai’an (淮安 ), da Província de Jiangsu (江蘇 ). Em 25 

de Julho de 2008, outra obra-prima de Wu Weishan, busto de Lao Tsé, escultura 

metálica de bronze de 6 metros, foi exposta permanentemente no Parque de 

Esculturas Mundiais de Changchun (長春 ).

Conhecido como fundador e personagem representativa do pensamento 
taoista, Lao Tsé é sempre considerado uma grande montanha espiritual 
perpétua e ilusiva!

Há um antigo poema que diz: “Olhando o cimo do monte, de olhos nele 
subimos até lá; apesar de não o fazer, o coração sempre anseia em ir lá.”  1 

Para mim, sempre tenho, no fundo do coração, uma ansiosa vontade de 
entalhar as imagens de Lao Tsé com artes plásticas, a fim de conhecer a 
grandeza, a profundidade e o misticismo de seu pensamento filosófico. 

1 Sima Qian (司馬遷 ), «Registos Históricos: Família de Confúcio», livro escrito de 109 
a.C. a 91 a.C. foi a obra prima de Sima Qian, na qual ele descreveu a história chinesa, da 
época do mítico Imperador Amarelo até a sua própria época. É considerado o primeiro 
texto sistemático a respeito da história chinesa. A parte “Família de Confúcio” do livro 
é exclusivamente para louvar Confúcio. Mas a transcrição daqui é para louvar todos os 
grandes homens de letras da história, nomeadamente Lao Tsé.
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Trata-se de dimensão cultural em meus estudos temáticos de escultura 
de figuras culturais e históricas, na minha carreira artística de mais de 
20 anos.

Entretanto, qual é a imagem de Lao Tsé? Segundo o registo no livro 
«Misticismo», Lao Tsé terá tido cabelos brancos desde o nascimento. Ge 
Hong (葛洪 ) 1descreveu em sua coletânea «Capítulos Internos»  (《抱朴
子內篇·雜應》)2: “Com apelido de Li (李 ) e nome Dan (聃 ), também 
conhecido como Boyang ( 伯 陽 ), a verdadeira imagem de Lao Tsé - 
Grande Sénior Supremo - foi caracterizada por nove chi (尺 )3 de altura, 
pele amarela, boca parecida com bico de pássaro, nariz saliente, orelhas 
de sete cuns ( 寸 ) 4 de comprimento, três sulcos e rugas na testa, e dois 
pés com diagrama de oito trigramas.”5 Apesar de ter sido contrária à lei 
objectiva do mundo, foi depositada nesta descrição lendária a esperança 
popular para sobrenaturalizar um homem santo. O registo mais confiável 
está em documentação «Confúcio perguntando a razão de rituais». 
Através de bonitas palavras de louvor aos santos, o livro qualificou o 
Lao Tsé como um símbolo espiritual. No ano 518 a.C., Confúcio foi 
viajar pelo Reino Zhou, onde fez visita a Lao Tsé, então responsável dos 

1 Ge Hong ( 葛 洪 ), ou Bàopǔzǐ ( 抱 朴 子 ), foi um oficial do sul durante a Dinastia Jin 
(263-420) da China, um famoso tauista e um célebre alquimista chinês, interessado em 
técnicas da imortalidade, tendo adotado as práticas de manutenção corporal do yang 
sheng (saúde).
2 Os «Capítulos Internos»  (《 抱 朴 子 內 篇 ·雜 應 》) constituem um dos livros mais 
notáveis de Ge Hong sobre alquimia chinesa, uma das poucas obras dele que sobrevivem 
até a actualidade. O livro é dividido em dois volumes: "capítulos internos" (Neipian) e 
"capítulos externos" (Waipian), que totalizam setenta capítulos.
3 Chi (尺 ), é unidade de medidas de comprimento da antiga China. Durante o período 
dos Reinos Combatentes, 1 Chi é mais ou menos 20 centímetros.
4 Cun (寸 ), é unidade de medidas de comprimento da antiga China. Durante o período 
dos Reinos Combatentes, 1 Cun é mais ou menos 2 centímetros.
5 “Oito trigramas” ou “Oito mutações” são tradução literal de Ba Gua ou Pa Kua (八卦 ), 
que é a representação de um conceito filosófico fundamental da antiga China. Pode ser 
representado como um diagrama octogonal com um trigrama situado em cada lado. 
Os trigramas podem ser dispostos segundo diferentes arranjos, assumindo diferentes 
significados.
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arquivos nacionais do País. Depois de tomar banho, Lao Tsé, de cabelos 
dispersos, falou com Confúcio sobre o seu pensamento de “caber tudo no 
fundo do coração e agir segundo a oportunidade”. O facto de Confúcio 
ter pedido a Lao Tsé para explicar rituais é um encontro de dois santos 
respectivamente do confucionismo e do taoismo, que exerceu grandes 
influências históricas para o desenvolvimento ideológico e cultural da 
China e do resto do mundo.

O livro «Zhuāngzǐ: Tián Zǐfāng» (《庄子·田子方》) anotou indirectamente 
o entendimento de Confúcio sobre a imagem de Lao Tsé neste encontro: 
“Ele estava imóvel como se fosse uma peça de madeira seca, e afastado 
da gente e do objecto para ficar sozinho.”1 Não é nada estranho que o Sr. 
Lu Xun2 qualificou Lao Tsé, em sua obra intitulada de «Novas Estórias», 
como “um pau de inércia e apatia”. A frase “… afastado da gente e do 
objecto para ficar sozinho” sublinha figurativamente o mundo espiritual 
de Lao Tsé que supera todo o universo.

Segundo «Registos Históricos (《史記》) – Biografia de Lao Tsé e Hanfeizi», 
depois de conversar com Lao Tsé sobre a razão de rituais, “Confúcio saíu 
e disse a seus discípulos: Sei que o pássaro é capaz de voar, o peixe é 
capaz de nadar, e o animal é capaz de andar. Mas posso apanhar o animal 
com rede, posso apanhar o peixe com gancho, e posso apanhar o pássaro 
com flecha, mas não posso fazer nada perante um dragão, pois não sabia 
que o dragão poderá voar até ao céu. Hoje tive encontro com Lao Tsé, 
mas ele é como um dragão!”3 Segundo o relato de Confúcio, Lao Tsé é 
qualificado como “verdadeiro dragão”!

1 Zhuāngzǐ ( 庄 子 ) foi um famoso filósofo e suposto poeta tauista chinês do século IV 
a.C. Seu nome significa literalmente "Mestre Zhuang" e é usado também referindo-
se a uma coletânea de textos supostamente seus, que incluem prosa e poesia. Sua 
filosofia foi muito influente no desenvolvimento do budismo, que evoluiu incorporando 
seus ensinamentos. Tian Zifang ( 田 子 方 ), filósofo histórico do período dos Reinos 
Combatentes.
2 LuXun (1881-1936) foi célebre escritor moderno da China.
3 Registos Históricos (《史記》) – Biografia de Lao Tsé e Hanfeizi.
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1 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 21º.
2 Ren Jiyu (任繼愈 ), História da Filosofia da China (《中國哲學史》), Tomo I, Editora 
Popular, Pequim, 1998.

São estes fragmentos que constituem marcas históricas da imagem de Lao 
Tsé! «Dao De Jing» diz: “Se assemelhado a uma coisa, o Dao (caminho) 
seria fugidio, seria elusivo. Elusivo! Fugidio! Dentro dele estão presentes 
as imagens. Fugidio! Elusivo! Dentro dele existem todas as coisas.”1 Por 
isso, a sua imagem sempre é fugida e elusiva, mas transmite, de vez em 
quanto, seu lume fraco num mundo caótico. 

Sua figura é ilusória e irreal, como se fosse flâmula fluida que ilumina 
todo o universo. Ela está estagnada num ambiente profundamente 
silencioso, mas com um espírito invencível como trovão. Para entalhar 
melhor a estátua de Lao Tsé, é preciso entrar num espaço livre ainda 
maior, apesar de ter sido um mundo invisível e intangível, mas também, 
de outra maneira, visível e tangível, durante milénios em que as 
divindades e os seres humanos conviviam  harmoniosamente.

Nos últimos anos, fiz várias esculturas temáticas de Lao Tsé, 
respectivamente intituladas de «Lao Tsé - o maior dos bens é como a 
água», «Saída do Passo Hangu – Raio roxo vindo do Oriente», e «Lao Tsé 
– Harmonia entre natureza e homem», para buscar a natureza essencial 
do pensamento de Lao Tsé, grande filósofo da China antiga, a partir de 
diversos conceitos filosóficos, com base em integração do teor interno e 
da forma externa, segundo escassas informações físicas e espaciais.

Considerando água como a virtude mais nobre
Lao Tsé foi o primeiro filósofo que formulou a teoria de “Caminho” (Dao) 
e a levou para nível mais elevado da filosofia. O significado original da 
palavra chinesa "Dao ( 道 )" é “caminho” ou “estrada”, que tem acesso a 
todas as direcções. Foi Lao Tsé quem interpretou esta palavra com um 
novo significado de "método" ou "via", determinando sua ideia preliminar 
de “regularidade” e de “universalidade”.2
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No mundo taoista de Lao Tsé, água é um importante componente. 
Quando Confúcio perguntou o caminho (Dao), Lao Tsé apontou o Rio 
Amarelo, dizendo: “Por que é que você não aprende a virtude da água?” 
Confúcio respondeu: “Qual é a virtude da água?” Lao Tsé disse: “O maior 
dos bens é como a água. A água gosta de beneficiar as dez mil coisas, 
sem jamais disputar com elas.”1 O comportamento mais elevado é como 
a propriedade de água, que oferece favores a milhares e milhares de 
objectos mas não disputa o nome nem interesse pessoal, e “ocupa os 
lugares detestados pela multidão, é por isso que se aproxima do Dao.”2  
Aparentemente, sendo “o maior dos bens”, a água “gosta de beneficiar as 
dez mil coisas, sem jamais disputar com elas”, mas, na realidade, todas 
as coisas do universo não tinham capacidade de disputar com ela. Isto é 
“Dao” verdadeiro. Por isso, “rios e mares são os reis dos cem vales. Por 
sua habilidade em se colocar abaixo dos vales, é que se tornaram reis.”3  
E ainda, “em tudo sob o Céu, nada é mais tenro e fraco do que a água; E 
no entanto, nada é capaz de superá-la quando se trata de investir contra 
o que é duro e forte. Nisso, nada pode substituí-la.”4  No pensamento 
filosófico de Lao Tsé, o “Dao” é como água, e a água é como “Dao”. Além 
de entender claramente a propriedade de “Dao” como água, devemos 
orientar nossos comportamentos e reajustar nossa psicologia, com 
atitude de água, tal como disse Lao Tsé em sua obra: “Gosta de morar 
próximo ao chão. Gosta de que seu coração seja como um abismo. Gosta 
de conviver com pessoas humanas. Gosta de ser sincera ao se expressar. 
Gosta de deixar as coisas em ordem. Gosta de demonstrar sua capacidade 
ao agir. Gosta de se mover oportunamente. Mas é somente por não entrar 
em conflito que não recebe queixas. ”5  É realmente um grande universo 
magnífico e misterioso!

1 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 8º.
2 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 8º.
3 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 66º.
4 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 78º.
5 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 8º.
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1 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 4º.
2 A teoria dos cinco elementos Wu Xing, (五行 wŭ xíng) ou cinco movimentos grafados 
nos ideogramas que significam cinco (Wu) e "andar" (Hsing / Xíng), afirma que a 
madeira (木 ), o fogo (火 ), a terra (土 ), o metal (金 ) e a água (水 ), são os elementos 
básicos que formam o mundo material.
3 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 21º.

Por isso, a minha obra intitulada «Lao Tsé - o maior dos bens é como 
água» expressa exactamente este conceito de Lao Tsé, segundo o qual a 
imagem de Lao Tsé “é como o maior bem, é como um abismo! Parece ser 
o ancestral das dez mil coisas.”1 Ele está sentado, inactivo e silencioso, 
com cabelos compridos e elegantemente dispersos, mas o seu peito é 
extremamente largo que pode abraçar o céu e as nuvens. As fendas da 
roupa parecem fontes montanhosas e cataratas que iluminam com raios 
dourados. No decorrer de criar a imagem, é preciso buscar o equilíbrio 
físico e espiritual, a fim de revelar adequadamente a conotação escondida 
no pensamento filosófico, e chegar à unidade da forma com o espírito, e 
do mundo objectivo com o subjectivo.

Wang Fuzhi disse: “Entre os cinco elementos Wu Xing2, a água é mais 
humilde, e segue o Dao pela humildade e não pela fama. Ela está atrás 
da multidão, mas sua virtude sempre está em frente da mesma.” Isto é 
propriedade da água.

Por isso, eu fiz a escultura “Lao Tsé - o maior dos bens é como a água” 
de acordo com seguinte significado e cenário: as águas cristalinas dum 
riacho correm lentamente num vale interminável, que constitui fonte 
inesgotável, e cheia de vitalidade e eternidade. Neste ambiente lendário, 
está presente a imagem de Lao Tsé, fugido e elusivo, e dentro dele 
existem todas as coisas.3

Búfalo preto no Passo Hangu e raio roxo vindo do Oriente
Segundo «Registos Históricos (《 史 記 》) – Biografia de Lao Tsé e 
Hanfeizi», “O Sr. Lao Tsé viveu no Reino Zhou há muito tempo. Quando 
viu que o País estava a cair, ele foi embora. Ao chegar ao Passo Hangu, 
o comandante do Passo ficou muito contente, dizendo: Você vai sumir, 
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faz o favor de me escrever um livro. Assim, Lao Tsé prometeu e concluiu 
uma obra de cinco mil palavras, divididas em dois capítulos, para explicar 
a virtude essencial de Dao. Terminado o trabalho, ele deixou o Passo 
Hangu, e ninguém sabia o seu destino.”1

Na altura em que Lao Tsé saíu do Passo Hangu, vinha uma réstia de luz 
roxa do Oriente! 

A onde foi Lao Tsé? Ninguém sabia. Mas ele deixou para o mundo uma 
grande obra de cinco mil palavras, que é Dao-De-Jing (Escrituras do 
Caminho e da Virtude). 

Dao-De-Jing diz: “A acção do Dao é acção de retorno”,2 e “nunca sofre 
o dano no decorrer de sua acção3”. Tudo isso comprova um ponto de 
vista de Lao Tsé, segundo o qual, Dao está em movimento perpétuo. 
A obra também diz: “Voltar à raiz denomina-se de silêncio.”4  E ainda: 
“Alcance o vazio infinito, preserve o silêncio e serenidade, e todas as dez 
mil coisas surgirão. É assim que contemplo o retorno delas. As coisas são 
abundantes e frondosas, cada uma volta a sua raiz5”. Isso demonstra que 
o Dao está em estado estagnado, ou seja, o Dao sempre segue uma lei 
estável no decorrer de seu movimento.

Conforme esta concepção, a escultura «Saída do Passo Hangu – 
espírito de raio roxo vindo do Oriente» por mim esculpida está a tentar 
manifestar o ponto de vista de movimento e estagnação do pensamento 
filosófico de Lao Tsé.

Em frente do Passo Hangu, sob esplêndidos raios roxos que vinham do 
Oriente, o velho Lao Tsé ossiculado estava a montar um velho búfalo 
preto. Lao Tsé está debruçado com cabelos suspensos até ao peito, 

1 Registos Históricos (《史記》) – Biografia de Lao Tsé e Hanfeizi.
2 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 40º.
3 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 25º.
4 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 16º.
5 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 16º.
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1 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 5º.
2Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 1º.
3Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 40º.

enquanto o búfalo olha para cima sem virar a cabeça. O búfalo que 
acompanhava o filósofo santo também se tornou divindade, que tinha 
esquecido de todo o universo. A escultura é enérgica mas simpática, e é 
calma mas sem perder tensão.  

Ao longe, o búfalo está a andar para frente com toda a força, enquanto 
Lao Tsé montado no animal, deixa o vestido ser soprado pelo vento 
enérgico. De perto, é tangível o material duradouro de bronze. Fiz os 
seguintes versos para a obra:

Num instante divertido,
Um raio roxo vinha do oriente;
O elegante Sénior lendário passou,
Com rastos das patas do búfalo preto;
A imagem foi desaparecer para sempre,
Num destino tão elusivo,
Que só posso entalhá-la, 
Para uma memória eterna.

Vale vazio e silencioso que une Céu e Terra
De 18 metros de altura, a escultura «Lao Tsé - Harmonia entre natureza 
e homem» foi colocada na minha terra natal, no monte de Bochishan, do 
município de Huai’an, da Província de Jiangsu. Com uma mão apontada 
ao Céu, e com outra à terra, Lao Tsé mostra um perfil de serenidade e 
de autoridade, e o seu pensamento filosófico de “quanto mais fala, mais 
esgota, por isso, melhor lhe vale preservar a moderação.”1

A parte interna da escultura foi concebida em forma oca e com abertura 
no peito, para transmitir um pensamento taoista da filosofia chinesa, 
segundo o qual “o que não tem nome, eis o início do Céu e da Terra”2, e 
“o que existe nasce do que não existe (e não tem nome)”.3 Esta ideia de 
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design demonstra a enérgica vitalidade da cultura chinesa, e do espírito 
essencial das artes tradicionais da China que penetrou nas técnicas de 
escultura de Lao Tsé através de “vão” aberto no peito da imagem, e entrou 
também nas “portas das Maravilhas”1.

O “vazio” é a grande imagem do universo, e o maior reino que abrange 
tudo, inclusive todas as variedades dos seres naturais. Quando um sábio 
conseguir um ambiente de vazio, ele poderá imaginar tempos de milénios 
e espaços indefinidos.

Foi Lao Tsé quem formulou pela primeira vez as relações entre “tudo” e 
“nada” na história filosófica. Daí apareceu um par de importantes temas 
de “coexistência de tudo com nada” e “tudo nasce de nada”. Segundo 
o Capítulo 11º de Dao-De-Jing (Escrituras do Caminho e da Virtude): 
“Trinta raios convergem para o meio de uma roda, mas é o buraco em que 
vai entrar o eixo que a torna útil; molda-se o barro para fazer um vaso, é 
o espaço dentro dele que o torna útil; fazem-se portas e janelas para um 
quarto, são os buracos que o tornam útil. Por isso, a vantagem do que está 
lá assenta exclusivamente na utilidade do que lá não está.”2 Aqui, Lao Tsé 
interpretou as relações de dependência recíproca entre “tudo” e “nada”, 
elevou ambos, “tudo” e “nada”, para um nível mais elevado da Ontologia, 
e os tornou noções indispensáveis da Cosmologia. 
 
Um dos importantes princípios de convivência humana formulado por 
Lao Tsé é “ser aberto como vale”3. Uma pessoa deverá ter coração mais 
aberto e tolerável como vale, tal como disse Lao Tsé: “A mais elevada das 
virtudes é manter posição mais baixa como um vale.” Esta tolerância e 
indulgência são vastas e profundas com toda a vitalidade, que exercem 
importantes influências para formar boas virtudes da nação chinesa.

Para “ser aberto como vale”, é preciso ter tolerância. Lao Tsé disse: “Quem 

1 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 1º.
2Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 11º.
3Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 41º.
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conhece os homens possui um tipo de sabedoria; mas só quem conhece 
a si próprio é iluminado. O homem que supera os outros possui uma 
espécie de poder; mas apenas quem vence a si próprio é forte.”1

Para “ser aberto como vale”, é preciso ter prudência. Lao Tsé disse: “Três 
coisas são os tesouros que possuo, e trago-os junto a mim e os protejo: 
a primeira chama-se carinho paterno; a segunda chama-se parcimónia; 
e a terceira chama-se não ter ousadia de ser o primeiro de Tudo sob o 
Céu.”2 É o desenvolvimento de “Dao” de Lao Tsé que alargou o peito 
cultural da nação chinesa. O grande rio não tem uma só fonte. Gostaria 
de sublinhar aqui a base de construção da nossa psicologia cultural. Para 
qualquer pessoa ou nação, existem estreitas relações entre o ponto de 
partida e o ponto de chegada no percurso do desenvolvimento cultural. 
Nesta vertente, a “tolerância” e a “indulgência” constituem princípios 
de convivência enraizados no fundo do coração de chineses. Por isso, a 
imagem de Lao Tsé que eu fiz demonstra a característica de “ser aberto como 
vale”, com letras de “Dao-De-Jing” esculpidas na escultura. Toda a obra 
exprime ares de justiça para unir o Céu e a Terra, santificando a natureza.

“O Dao dá vida à Unidade; a Unidade gera um Par; o Par concebe uma 
Tríade; a Tríade dá a luz às dez mil coisas”3;

“O homem modela-se pela Terra; a Terra modela-se pelo Céu; o Céu 
modela-se pelo Dao; e o Dao modela-se pela Espontaneidade.”4

As duas mãos estão a trabalhar instintivamente a par no amassar da 
argila, mas o coração está a buscar um quadro de “grandeza da natureza 
humana”. Apesar de fazer uma imagem tangível, podemos conseguir uma 
sensação materializada da filosofia.

Uma das contribuições mais importantes de Lao Tsé para a filosofia é a 

1 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 33º.
2 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 67º.
3 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 42º.
4 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 25º.
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criação da doutrina de “Dao” que superou todo o universo. Sua conotação 
foi estabelecida com base em “tudo é natural e instintivo” e “nada a 
fazer”. Ele imaginou e criou um “Dao” que ultrapassa todo o universo. 
Silencioso e invisível, o “Dao” é singular com sua existência eterna, mas 
também vive entre todos os seres da humanidade. É antecessor e origem 
do Universo! Tal como diz o Dao-De-Jing: “Oh! Como transborda o 
Grande Dao; Pode fluir para a direita ou para a esquerda. As dez mil 
coisas dependem dele para viver; mas nunca sofrem recusa sua. Sua obra 
se completa, mas não tem renome; cuida das dez mil coisas, nutre-as – 
mas não se torna dono delas.”1 O desempenho de “Dao” não é resultado 
da vontade, mas sim da naturalidade. Lao Tsé diz: “O Dao nunca age, 
mas não há nada que não realize.”2 O desempenho de “Dao” é resultado 
da própria força do universo. Por isso, “o Dao nunca age”; entretanto, o 
desenvolvimento do universo segue a mesma lei, por isso, para o “Dao”, 
“não há nada que não realize.”3

O “Dao” é núcleo do pensamento filosófico de Lao Tsé, que foi estendido 
para muitas áreas, inclusive a origem e a existência do universo e o valor 
humano. A doutrina de “Dao” sempre abrange dois níveis: por exemplo, 
movimento e estagnação, tudo e nada, ontologia e aplicação, etc..4 Foi o 
pensamento filosófico de Lao Tsé que nutriu minhas três obras de escultura: 
«Lao Tsé - o maior dos bens é como a água», «Saída do Passo Hangu – o raio 
roxo vindo do Oriente» e «Lao Tsé – Harmonia entre homem e natureza».

É difícil explicar o “Dao” com linguagens humanas, pois o “Dao” é 
requintado, delicado, incalculável e misterioso. Todos os dias, estou a 
buscar a verdade essencial de “Dao” através de práticas artísticas, de que 
nunca desisto...

1 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 34º.
2 Escrituras do Caminho e da Virtude (Dao-De-Jing), Capítulo 37º.
3 Hu Shi (胡適 ), Estudos Academicos de Hu Shi (《胡適學術文集》), Editora Zhong Hua, 
Pequim, 1998.
4 Chen Guying (陳鼓應 ), «A visão do Lao Tsé nas áreas de movimento e estagnação, tudo 
e nada, ontologia e aplicação», Revista da Universidade Normal do Centro da China, 
versão das ciências humanas e sociais, no 6, de 2005.
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 «Saída do Passo Hangu – 
Ecos num vale vazio»

Título da escultura: 
«Saída do Passo Hangu – 
Ecos num vale vazio»

Material: 
Bronze

Dimensão: 
74cm×93cm×33cm

Ano de criação: 
2012

Local de colocação: 
Galeria de Escultura de Wu Weishan, do 
Museu de Nanquim, da China

Apresentação da obra
Na neblina, 
São ouvidos só os passos do búfalo. 
Que ecoavam 
Pelo vale vazio.

Nota: 
Lao Tsé (571 a.C. – 471 a.C.) foi um grande 
filósofo da China antiga, mais conhecido 
como o autor do Dao-De-Jing (Tao Te Ching) 
e fundador do Taoismo. Seu pensamento 
teve grande influência na cultura chinesa e 
ideologia.
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 «Lao Tsé –  
Harmonia entre natureza 
e homem»

Título da escultura: 
Lao Tsé - 
A virtude superior é 
como a água

Material do trabalho: 
Bronze

Dimensão: 
90cm×60cm×52cm

Ano de criação: 
2006

Local de colocação: 
Galeria de Escultura de Wu Weishan, do Museu 
de Belas Artes de Taiyuan, da China

Nota: 
Esta obra obteve o prémio de ouro na 
exposição internacional de arte no Museu do 
Louvre da França em 2012.
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Estátua «Lao Tsé – Harmonia entre natureza e homem», feita em 2012 com 
material de bronze e dimensão de 90cm×60cm×52cm, que foi premiada na 
exposição internacional organizada pelo Museu do Louvre, da França. 
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Certificado de Medalha de Ouro concedido pela Sociedade 
Nacional de Belas Artes da França ao Prof. Wu Weishan na 
exposição internacional de arte no Museu do Louvre em 
Dezembro de 2012.

Certificado de 
Medalha de Ouro
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 «Saída do Passo Hangu – 
Raio roxo vindo do Oriente»

Título da Escultura: 
Saída do Passo Hangu – 
Raio roxo vindo do Oriente 

Material de trabalho: 
Bronze 

Dimensão:
99cm×150cm×55cm  

Ano de criação: 
2012

Local de colocação: 
Galeria de Escultura de Wu Weishan, do Museu de Belas Artes 
de Taiyuan, China

45

O Mundo de Escultura de Wu Weishan



Estátuas de Lao Tsé 
em diversos lugares 
do mundo 

Apresentação da obra:
Integrando em seu trabalho de plástica a técnica de caligrafia e pintura 
da China, o escultor fez um retrato de Lao Tsé, sabedor sublime na 
antiguidade chinesa. O trabalho demonstra a indulgência e a modéstia 
de Lao Tsé, através de textos de Dao-De-Jing inscritos no interior do 
seu corpo, que demonstra a procura incansável do escultor pelo mundo 
espiritual de ontologia do taoismo. A ideia criadora de “oco” vem do 
pensamento filosófico de Lao Tsé. Segundo ele, o “ser” nasce do “não 
ser”, e continuamente produz uma força de vida dinâmica. O vazio (ou 
oco) é também uma misteriosa porta através da qual percebemos o 
segredo do universo.
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Em Outubro de 2005, a grande estátua «Lao Tsé – Harmonia entre natureza e homem» de 
18 metros de altura foi erigida na cidade de Huaian da Província chinesa de Jiangsu.
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Em Outubro de 2008, a estátua denominada de «Lao Tsé – Harmonia 
entre natureza e homem», foi erigida no Jardim de Escultura do Mundo, 
na cidade de Changchun, da China.
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A estátua «Lao Tsé – Harmonia entre natureza e homem» com 6 metros 
de altura, esculpida pelo Prof. Wu Weishan em 2016.
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Estátua de Lao Tsé de grande 
dimensão feita pelo 
Prof. Wu Weishan

O Prof. Wu Weishan está a 
criar a imagem enorme de 
Lao Tsé.
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Escultura de 
Confúcio 
com 
técnicas 
tradicionais
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Escultura de Confúcio 
com técnicas tradicionais
- Wu Weishan

Nota do editor: Confúcio (551 a.C. – 479 a.C.), cujo nome é Qiu（丘）, também 

conhecido como Zhongni（ 仲 尼 ）, foi grande pensador e educador da China 

antiga, fundador da doutrina do confucionismo e uma das grandes figuras 

culturais do mundo inteiro. A estátua de Confúcio criada pelo Prof. Wu 

Weishan incorpora integralmente a essência da cultura tradicional chinesa e 

do Confucionismo, através da unidade de imagem com espírito, e rosto gentil 

e doce, em posição justa perante seres universais. Em Outubro de 2008, a 

estátua foi colocada na praça central, do Museu Fitzwilliam em Cambridge, do 

Reino Unido. Em 31 de Maio de 2009, outra estátua de Confúcio foi oferecida 

pela Universidade de Nanquim, como presente, ao Sr. Wu Poh-hsiung, então 

Presidente do partido Kuomintang, que contribuiu para a promoção de 

intercâmbio cultural entre os dois lados do Estreito de Taiwan. Em 2011, a 

estátua de Confúcio ficou permanentemente no Museu Nacional da China, 

tornando-se um símbolo cultural significativo.

Normalmente, um comentário sobre o valor humano depende de 
um regresso de longe para um determinado tempo e espaço. Quando 
estamos a olhar as costas de uma figura histórica, poderemos perguntar 
espontaneamente: como é que ele dava luzes para iluminar o mundo? De 
Confúcio, podemos dizer: ele tem um impacto eterno para a profundidade 
psicológica e moralidade ética de uma grande nação.

Há mais de 20 anos, adorava a escultura moderna das pessoas históricas e 
culturais, e estava dedicado a esculpir normalmente imagens de artistas e 
estudiosos septuagenários ou octogenários, com operação da plasticidade 
das argilas nas mãos afectivas, frequentemente para descrever o tremor 
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de sua vida, de maneira divertida. As técnicas de escultura moderna 
que produz em marcas claras, transitórias e móveis poderão solidificar 
as mudanças e os sentimentos ocorridos num instante. Em princípio, 
eu também tentei adaptar-me ao uso desta forma para criar a imagem 
plástica de Confúcio. Entretanto, durante as práticas de escultura, percebi 
que desapareceram, pouco a pouco, a serenidade e a simplicidade de 
Confúcio, que constituem importantes e dignos símbolos culturais da 
China antiga.

O Senhor Kuang Yaming (匡亞明) disse: "Há três figuras mais conhecidas 
na história humana do mundo - Jesus, Buda e Confúcio. Os primeiros 
dois trabalhavam pela crença religiosa, só Confúcio trabalhava pelos 
seres humanos. A meu ver, Confúcio é o maior." Enquanto a imagem 
de Confúcio foi descrita em documentação antiga, nomeadamente em 
pinturas de Wu Daozi, da Dinastia Tang (唐 ), e de Ma Yuan, da dinastia 
Song ( 宋 ), sempre permaneceu no coração do povo um sábio santo 
imaginável mas indizível! Normalmente, a descrição escrita e pictórica é 
exagerada. Na pintura de Ma Yuan, a testa de Confúcio é demasiadamente 
redonda como se fosse um "sénior de longa vida" nos quadros populares 
de Ano Novo chinês; para a pintura de Wu Daozi, a imagem é elegante e 
imortal, mas o componente não é suficiente para escultura. Claro, com 
estilo realista e técnica ocidental a gente pode moldar suas características 
descritas pela documentação antiga, tal como, por exemplo, sua testa 
saliente, suas orelhas compridas e seu rosto barbudo, mas o que falta é 
um sabor antigo e clássico. A aparência de uma figura intelectual deve 
corresponder à sua identidade cultural, que foi gerada sob influências 
de tempo, espaço e raça. O grande filósofo sempre é representante de 
uma cultura, por isso, sua imagem é diferente e, às vezes, estranha, sem 
possibilidade de traçar o retrato segundo proporção de estrutura definida 
pela regularidade. O chamado “sabor antigo e clássico” é longitude do 
tempo, símbolo cultural da antiguidade e imagem persistente que a gente 
nunca mais pode deixar.

Portanto, comecei a pensar em antigas cavernas de escultura da China, 
em sua dimensão equilibrada e seu espírito eterno que não foram 
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condicionados pela estrutura física nem pela proporção dimensional 
de sua totalidade, mas sim desenvolvidos de maneira livre segundo a 
longitude e a serenidade da história. Isso é "técnica clássica" e código 
de vida em nossa cultura, bem como metodologia simples de antigos 
artesãos chineses para expressar as relações entre o Céu, a Terra e o 
Homem. Moldagem da imagem de Confúcio com esta técnica poderá 
ganhar a harmonia entre o fundo cultural e o símbolo cultural, e o 
isomorfismo entre o conteúdo e a forma, como se buscasse uma pessoa 
ou uma coisa remota nas canções populares da época antiga.

Depois de ter encontrado a solução da forma, comecei a resolver outro 
problema: como é que poderia moldar concretamente a imagem de 
Confúcio? Para este fim, fui buscar fotos de descendentes da família 
de Confúcio, mas o resultado foi decepcionante, pois não é imagem de 
Confúcio no meu coração. Por contrário, esta imagem similar encontra-
se no rosto de dois senhores de nosso tempo: Feng Youlan ( 馮友蘭 ) e 
Kuang Yaming (匡亞明 ). Em particular, o Sr. Feng Youlan expressa para 
o exterior um ar do confucionismo, com barba toda espessa e exuberante. 
Para o Sr. Kuang Yaming, a testa está cheia... Tudo isso é inspirado pelo 
espírito confucionista! Daí podemos perceber que os factores culturais 
de origem e sua penetração tácita poderiam exercer influências até ao 
rosto de uma pessoa moderna. Estive profundamente mergulhado em 
ponderação, e entendi finalmente que a maior parte de figuras culturais 
que eu conheço tem mais ou menos a sombra de Confúcio. Claro, nem 
todos são semelhantes, mas alguns ares estão consubstanciados em suas 
conversas e comportamentos. Isso é o que chamamos de "ares refinados".
Eu adaptei Confúcio como um ancião persuasivo, gentil e estudioso. 
Usando traços simples quanto possível, abandonei todas as linhas 
externas desnecessárias, inclusive linhas agudamente salientes e chatas. 
O rosto e o corpo foram feitos em contornos curvados, para simbolizar a 
harmonia e neutralidade do estilo confucionista, enquanto as incisões de 
roupas foram entalhadas com linhas claras ou escuras, através de técnica 
simples e pura, cheia de estilo antigo.

Este busto de Confúcio moldado em 1994, com cabeça ligeiramente 
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inclinada, demonstra a humildade e a generosidade. Muitos visitantes 
disseram que é realmente uma "imagem humana do Reino Lu (魯國 ), do 
período de Primavera e Outono e do período dos Reinos Combatentes".
 
Em 2006, minha exposição de escultura foi realizada no Museu Nacional 
das Belas Artes da China, sob o lema “esculpir a alma cultural de uma 
nação”, exclusivamente dedicada a mostrar estátuas de sábios antigos e 
modernos. É evidente que a estátua de Confúcio tem relevante significado. 
No sentido de tempo e espaço culturais, ele é pico da montanha que está 
em cima das nuvens, e também brisa simpática da Primavera que acaricia 
o rosto. Claro, ele também é uma imagem imponente fossilizada. Sua 
gentileza aparece nas rugas no rosto, como se fosse riachos ou serras, que 
se estendiam para longe, sem fim. Das mãos rituais está transmitida a 
"benevolência" de Confúcio, pois esta palavra chinesa (仁 ) está composta 
por dois caracteres “dois” (二 )  e “pessoa” ( ), representando as relações 
éticas entre homens, e homem com sociedade.

Tendo o espírito generoso e justo como padrões básicos, a estátua revela 
as características de mudança das linhas e dos planos, através de técnicas 
diferentes de moldagem, inclusive batimentos, cortes, raspaduras e 
amassaduras. O entalho refinado e a sensibilidade criadora formaram um 
dueto bonito. Assim, a imagem simpática, modesta, generosa, gentil e 
benevolente de Confúcio saiu de uma “Sinfonia” espetacular. A espessura 
e o peso dimensionais exteriorizaram a conotação cultural do grande 
filósofo e homem santo. Para isso, eu fiz os seguintes versos:

A Brisa de primavera abraça a imagem santa de milénios,
O homem benevolente estimula o espírito de buscar a verdade;
A educação foi difundida desde o nascimento do mundo,
Toda a China está iluminada pela harmonia solar e lunar.

Esta estátua de Confúcio, de dois metros de altura, tornou-se não só um 
núcleo da praça de escultura do Museu Fitzwilliam, do Reino Unido, 
como também um núcleo do “pensamento de harmonia”, que transmitiu 
o tema “esculpir a alma cultural de uma nação" na exposição, além de 
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fornecer referências para eu poder criar recentemente outra estátua de 
Confúcio, de oito metros de altura. 

Depois de ver esta escultura de Confúcio na Galeria de Ilustres Figuras 
Culturais, no Museu de Nanquim, o Sr. Anthony, célebre escultor de 
classicismo e presidente da Sociedade Real de Escultores Britânicos, 
escreveu: “Estou sentado aqui para ver a imagem de Confúcio. Ele deveria 
ser assim mesmo. Quanto mais vejo a escultura, mais percebo que o rosto 
é parecido com ele, cujo espírito simboliza, como Shakespeare de nosso 
país, a fonte do grande rio cultural da China. Por isso, é a melhor opção 
a colocação da imagem de Confúcio no centro da exposição. Parece que 
todas as outras estátuas têm origem no mestre Confúcio.” O comentário 
de Anthony levantou uma questão de "centro", não só centro do espaço, 
mas também do mundo espiritual. Talvez isso seja desenvolvimento da 
ideia ocidental, segundo a qual as praças públicas sempre constituem o 
centro de uma cidade.

A estátua de Confúcio por mim esculpida, de oito metros de altura, será 
colocada numa praça ao ar livre. São diferentes esculturas em espaço 
coberto e ao ar livre, não só dependendo de tamanho, mas também de 
objectos de referência atrás da obra, como céu e a terra. Este Confúcio de 
oito metros de altura está apoiado por magníficos edifícios altos, à face de 
avenidas e ruas mais movimentadas. Por isso, a escultura deve ser maior, 
não só para conceito de escala, mas também para o ambiente paisagístico, 
o espírito e a sensação, que são devidamente demonstrados através de 
relações proporcionais entre diversos componentes da escultura, e de 
junção dos ângulos, planos e linhas. Obviamente, é essencial que o autor 
deverá ter um peito largo e aberto em que cabem céu, terra, e todo o 
universo. Caso contrário, a obra não passa de ser um modelo de pequeno 
porte, apesar de ter sido escala maior.

Tentei amplificar proporcionalmente uma pequena estátua de Confúcio 
de 80 centímetros de altura por mim entalhada, mas o novo modelo 
obtido não parece ser grande, apesar de ter sido dez vezes maior que o 
original, razão pela qual o ângulo visual e a experiência psicológica para o 
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modelo amplificado são diferentes da estátua pequena. Por isso, é preciso 
prolongar a linha vertical para reforçar a sensação de altura e longitude, 
para chegar a um efeito de “olhar para cima”.

Entendemos as regras plásticas através de pesquisa sobre o gigante Buda 
de Leshan (樂山 ), grutas de Yungang (雲岡 ) e Longmen (龍門 ). Estas 
regras abrangem a cosmologia e a metodologia no sentido de “desde o 
menor para observar o maior” e “desde o maior para observar o menor”, 
assim como a sabedoria plástica. Durante a dinastia Wei do Norte, o 
nobre monge Tan Yao ( 曜 ) já utilizou perfeitamente as relações das 
linhas da escultura, no decorrer de talhar imagem de Buddha, na gruta 
de Yungang. O corpo magnífico sem emenda, combinado com a diferença 
razoável de densidade vertical e horizontal, produz o solene sentido 
de nobreza e mistério. Trata-se de um método antigo e tradicional de 
moldagem da nossa nação.

Para a estátua de Confúcio que se ergue na praça de uma cidade moderna, 
se quiser aproveitar o método realista para expor a imagem através de 
linhas e listras de roupas, é extremamente difícil integrar a linguagem 
visual nas arquitecturas modernas. Antigamente, os vestidos foram 
feitos segundo estilo da cultura antiga, demonstrando o espírito daqueles 
tempos e transmitindo ao público as informações da cultura feudal. 
Entretanto, hoje em dia, o significado do nome de Confúcio já ultrapassou 
o verdadeiro Confúcio que faleceu há mais de dois mil anos. Ele simboliza 
hoje coordenadas espirituais que ultrapassam espaço e tempo, e constitui 
imponente montanha cultural. Hoje em dia, em vez de reproduzir a 
“imagem”, a escultura é caracterizada pelo significado monumental. É 
concepção e forma definida pelo Céu! Assim, foi encontrado o ponto de 
junção entre a estrutura fisiológica humana e as montanhas naturais 
para modelar a imagem de Confúcio. De cima para baixo, as montanhas 
são camadas progressivas através de picos, encostas e vales; da esquerda 
para a direita, são penhascos precipitados constituídos de calhas e sulcos, 
revelando uma paisagem ímpar: alternativa, magnífica e acidentada. 

58

O Mundo de Escultura de Wu Weishan



Por sua vez, Confúcio, com semblante banhado de brisa suave de 
primavera, revela ares de amor, sabedoria e benevolência, como se fosse 
uma montanha. Esta imagem dupla de cultura e natureza determina 
a coexistência do ambiente real e do ilusivo de uma cidade moderna. 
Isto é lei natural que integra antiguidade e actualidade.

O homem antigo é capaz de encontrar equilíbrio entre o sujeito e o 
objecto, para obter uma imagem harmoniosa entre ser humano e 
natureza. Esta imagem obtém-se pela reflexão filosófica através de 
expressão poética. A racionalidade científica e utilidade prática estão cada 
vez mais longe da propriedade poética e filosófica, reflectindo fenômenos 
mundanos na modelagem. Hoje, o significado de renascimento cultural 
consiste em chamar almas já perdidas. Daí, tenho poemas escritos depois 
de ter concluído a escultura:

Um
Escrituras e bíblias são para alterar o universo,
A virtude difundida na China é para confortar alma nacional;
A ascensão e queda de uma nação
É hora para respeitar o confucionismo.

Dois
Cycas revoluta desabrocha para cantar chuva de primavera,
É eterna a vida de grande filósofo santo;
Levantaram-se sábios no jardim de estudos nacionais,
São cada vez mais bonitos os anais para edificar a China.

Os ares justos da imagem de Confúcio vêm do ambiente da exuberante 
cultura chinesa, da natureza magnífica, e do grande poder da estrutura 
das cordilheiras. Em chinês, as teorias de pintura sublinharam a 
"natureza", que era mais apropriada para a escultura. Sobre as leis de 
escultura, acho:
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Aprender as leis antigas é para ter as de hoje,
A reforma das leis é para ter minhas;
De tempo em que há leis ao tempo em que não há,
Consigo entender finalmente a verdade das leis. 

Novembro de 2010, na Academia 
Nacional de Escultura da China
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Confúcio

Estátua de «Confúcio», bronze, 7,9 metros de altura, feita em 
2010 e colocada na praça do Museu Nacional da China.
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Estátua de «Confúcio» (parte)Estátua de «Confúcio» (parte)
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Estátua de «Confúcio», bronze, 7,9 metros de altura, 
feita em 2010.
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Confúcio – 
montanha imponente

Título da escultura: 
«Confúcio – 
montanha imponente».

Material: 
Bronze

Dimensão: 
236cmx145cmx260cm

Ano de criação: 
2012

Local de colocação: 
Província de Jiangsu, da China

Apresentação da obra
Confúcio é uma imponente 
montanha da cultura chinesa.

Nota: 
Confúcio (551 a.C. - 479 a.C.) foi o grande pensador e educador 
que fundou o confucionismo, uma escola filosófica que formou a 
base estrutural da sociedade chinesa por mais de dois mil anos.
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O Mundo de Escultura de Wu Weishan

Estátuas de Confúcio 
em diversos lugares do mundo 

A estátua de Confúcio foi coleccionada pelo famoso 
Museu Fitzwilliam de Cambridge, do Reino Unido, e 
colocada no centro de seu jardim de escultura.
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Em Julho de 2012, a estátua de Confúcio foi exposta na Academia Real de 
Arte da Grã-Bretanha.
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A estátua de Confúcio de 36 metros de altura feita em Junho de 2014 pelo 
Prof. Wu Weishan está imponentemente erigida em Jinan, da Província 
de Shandong, da China.

Em Junho de 2014, o Prof. Wu Weishan ofereceu a estátua de Confúcio 
ao Instituto Politécnico de Macau.
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Em Setembro de 2014, a estátua de Confúcio de 9 metros de altura feita 
pelo Prof. Wu Weishan foi colocada na cidade de Quzhou, terra santa de 
descendentes de Confúcio no Sul da China.

Em Junho de 2015, a estátua de Confúcio, de 18,1 metros de altura, feita 
pelo Prof. Wu Weishan foi erigida em Qufu, terra natal de Confúcio.
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Importantes figuras políticas 
e as estátuas de Confúcio

O Secretário-Geral das Nações Unidas, Sr. Ban Ki-moon 
observa a estátua de Confúcio, obra de Wu Wei-shan, 
em Setembro de 2012.
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Encontro de 
Confúcio 
com Lao Tsé: 
perguntando 
o caminho
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Encontro de Confúcio 
com Lao Tsé: 
perguntando o caminho

Título da escultura: 
Confúcio perguntando o caminho a Lao Tsé 

Material: 
Bronze 

Dimensão: 
Lao Tsé - 3 metros de altura; 
Confúcio – 2,8 metros de altura

Ano de criação: 
Apresentação da obra:
Segundo «Registos Históricos – Biografia de Lao Tsé e Hanfeizi», 
Confúcio foi viajar pelo Reino Zhou, onde fez visita a Lao Tsé, 
então responsável dos arquivos nacionais do País. Depois de 
tomar banho, Lao Tsé, de cabelos dispersos, falou com Confúcio 
sobre o seu pensamento de “caber tudo no coração e agir 
segundo a oportunidade”. Na viagem de regresso, Confúcio 
disse a seus discípulos: O dragão poderá voar até ao Céu. Hoje 
tive encontro com Lao Tsé, mas ele é como um dragão!”

- Extrato de «Registos Históricos – 
Biografia de Lao Tsé e Hanfeizi»
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Confúcio, 2,8 metros de altura 
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Lao Tsé, 3 metros de altura 
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Estátua de Confúcio (parte)
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Estátua de Lao Tsé (parte)
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Perguntando 
o caminho

Título da escultura: 
Perguntando o caminho: 
encontro de Confúcio com 
Lao Tsé

Material: 
bronze

Dimensão: 
Confucio - 
253 cm×50 cm×50 cm
Lao Tsé - 
259 cm×52 cm×62 cm

Ano de criação: 
2012

Apresentação da obra:
Após sua chegada à capital da Dinastia Zhou, 
Confúcio fez uma visita especial a Lao Tsé, então 
guardião dos arquivos estatais, e perguntou-
lhe sobre o Dao (ou Tao), o verdadeiro caminho 
de viver no mundo. Confúcio voltou e dizia aos 
seus alunos que Lao Tsé era como um dragão, 
sua sabedoria era livre e transcendente. Esta 
escultura mostra a comparação entre estes dois 
grandes mestres que tem alimentado um ao 
outro. Eles são retratados como duas colunas 
imponentes, erguidas para sempre na história 
da cultura chinesa.
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Encontro de Confúcio com Lao Tsé, bronze. Confúcio com 2,53 metros de altura, 
e Lao Tsé com 2,59 metros de altura, obra feita em 2012.
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Confúcio (parte) 
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Lao Tsé (parte)
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Outras fotos sobre a escultura
«Confúcio Perguntando o caminho» 

Em Abril de 2012, a estátua intitulada de «Perguntando o caminho» do 
Prof. Wu Weishan foi acrescentada à colecção da Embaixada da República 
Popular da China em Itália e colocada no edifício da Embaixada.
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Em Setembro de 2014, a estátua intitulada «Perguntando o caminho» do 
Prof. Wu Weishan foi colocada permanentemente no Centro Cultural da 
China na França, com a presença da Vice-Primeira-Ministra Liu Yandong.
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Em Outubro de 2014, o trabalho «Perguntando o caminho» do Prof. Wu 
Weishan foi exibido na Exposição Itinerante Internacional no Museu 
de Belas Artes do Município de Pohang, da Coreia do Sul, sob o título 
“Esculpir a alma cultural de uma nação”.
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Obras e 
esculturas de 
Wu Weishan
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Figuras do 
dia a dia
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Um ancião 
da etnia Qiang

Título da escultura: 
Um ancião da etnia Qiang

Material:  
Bronze

Dimensão: 
68cm×31cm×22cm

Ano de criação: 
1998 

Local de colocação: 
Galeria de Escultura de Wu Weishan, 
do Museu de Nanquim, da China

Apresentação da obra:  
Tive encontro com este ancião 
simpático e modesto numa aldeia da 
nacionalidade Qiang, da Província 
de Sichuan. Mas, quando cheguei 
novamente a esta aldeia após o 
terremoto ocorrido no Dia 12 de Maio 
de 2008, nunca mais o encontrei. 
Entretanto, o seu sorriso sempre está 
no meu coração.
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Criança adormecida

Título da escultura: 
Criança adormecida

Material:  
Bronze 

Dimensão: 
7cm×6cm×11cm

Ano de criação: 
1998 

Local de colocação: 
Galeria de Escultura de Wu Weishan, 
do Museu de Nanquim, da China

Apresentação da obra:  
Durma, bebé! 
Um sonho bonito num outro sonho… 
Tu estás adormecido neste mundo, 
E o mundo está adormecido em teu 
sonho.

Nota: 
em 2003, este trabalho foi selecionado pela Sociedade Real de Escultores 
Britânicos para ganhar o prêmio de Pangolim.
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Esperança I - 
Menina

Título da escultura: 
Esperança I - Menina

Material:  
Bronze

Dimensão: 
32cm×21cm×63cm

Ano de criação: 
2012 

Local de colocação: 
Galeria das obras de Wu Weishan, da Academia 
Nacional de Escultura, China

Apresentação da obra:  
Após o terremoto de Wenchuan, fui visitar uma 
aldeia reconstruída. Não encontrei com aquele 
ancião da etnia Qiang, mas vi muitas crianças 
queridas, que vivem nesta terra de renascença, 
como flores viçosas da montanha.
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Esperança II - 
Riso da Criança

Título da escultura: 
Esperança II - Riso da Criança

Material:  
Bronze

Dimensão: 
21cm×20cm×35cm

Ano de criação: 
2012 

Local de colocação: 
Galeria das obras de Wu Weishan, da 
Academia Nacional de Escultura, China

Apresentação da obra:  
Numa aldeia reconstruída de 
Wenchuan,
após o terramoto, 
um menino feliz e malicioso, 
estava a sorrir para mim, 
e não pude deixar de sorrir para ele.
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Criança

Título da peça: 
Criança

Material: 
Mármore branco  

Dimensão:
20cm×16cm×22cm 

Ano de criação: 
1998

Apresentação da obra: 
O mundo é a minha terra de maravilha, 
Os meus olhos constituem um sinal de 
esperança.

Nota: 
Quando a Rainha Beatrix dos Países 
Baixos viu este trabalho em 16 de 
Abril de 1999, dizendo: "As estátuas 
do Professor Wu para crianças evocam 
a essência da inocência. Esta peça 
personifica o verdadeiro sentimento do 
ser humano pela nova geração."
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Grou lendário - 
 Menina com  tranças

Título da escultura: 
Grou lendário - Menina com  tranças

Material:  
Bronze  

Dimensão: 
25cm×25cm×150cm  

Ano de criação: 
 2003 

Local de colocação: 
 Galeria de Obras de Escultura de Wu 
Weishan, da Universidade de Nanquim, 
da China

Apresentação da obra:  
Com pernas do grou lendário,  
Rostos de maçã,
E risos rosados,
Uma flor silvestre no deserto, 
Está sempre virada para o sol. 
Foi escondida no seu sorriso,
A civilização do tempo remoto...
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Pequena cesta

Título da escultura: 
Pequena cesta

Material:  
Bronze

Dimensão: 
26 cm×15 cm×47cm

Ano de criação: 
2001 

Local de colocação: 
Galeria de Obras de Escultura de Wu 
Weishan, da Academia Nacional de 
Escultura, da China

Apresentação da obra:  
Pequena cesta da mamãe, 
carrega o cheirinho de bebê, 
e o futuro de todo o mundo.
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Aprendendo a andar

Título da escultura: 
Aprendendo a andar

Material:  
Bronze

Dimensão: 
23cm×28cm×51cm

Ano de criação: 
2004 

Local de colocação: 
Galeria de Obras de Escultura de 
Wu Weishan, da Universidade de 
Nanquim, da China

Apresentação da obra:  
Já venho, 
Mamãe. 
Estou a vir, 
Para a terra da primavera.
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Rapariga chinesa

Título da escultura: 
Rapariga chinesa

Material:  
Mármore branco

Dimensão: 
39cm×17cm×24cm

Ano de criação: 
2000 

Local de colocação: 
Galeria das obras de Wu Weishan, da 
Academia Nacional de Escultura, China

Apresentação da obra:  
Pura, bonita, simpática e gentil, esta 
rapariga chinesa foi participar em 
exposição anual de 2004 da Sociedade 
Real de Escultores Britânicos, então ela 
foi para Londres. Em 2006, ela fez uma 
visita na minha exposição no Museu 
Nacional de Belas Artes da China, 
palácio de arte mais nobre do país. 
Hoje, ela chegou às Nações Unidas.
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Fei Dasheng – 
Especialista de bicho-da-seda

Título da escultura: 
Fei Dasheng – 
Especialista de bicho-da-seda

Material:  
Bronze

Dimensão: 
8cm×5cm×5cm

Ano de criação: 
1995 

Local de colocação: 
Galeria das obras de Wu 
Weishan, da Universidade de 
Nanquim, China

Apresentação da obra:  
É dedicada toda a sua 
vida para segregar fios, no 
intuito de formar o casulo 
deslumbrante, calmo, prudente 
e puro.
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Tranças compridas

Título da escultura: 
Tranças compridas

Material:  
Bronze

Dimensão: 
64 cm×30 cm×33cm

Ano de criação: 
2000

Local de colocação: 
 Galeria das obras de Wu 
Weishan, da Universidade de 
Nanquim, China

Apresentação da obra:  
Duas grandes tranças,
Um sorriso feliz como flor.
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Uma canção popular

Título da escultura: 
Uma canção popular

Material:  
Bronze

Dimensão: 
73 cm×23 cm×20cm

Ano de criação: 
2003 

Local de colocação: 
Galeria das obras de Wu Weishan, da 
Universidade de Nanquim, China

Apresentação da obra:  
Graças à voz natural de uma garota, a 
canção popular é tão sonora e brilhante 
que nem cotovia pode comparar.
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Brisa de primavera

Título da escultura: 
Brisa de primavera

Material:  
Bronze

Dimensão: 
15cm×5cm×5cm

Ano de criação: 
1994 

Local de colocação: 
Galeria das obras de Wu Weishan, da Academia 
Nacional de Escultura, China

Apresentação da obra:  
Minha filha gostava de olhar para o céu quando 
ela era criança, como uma borboleta em sonho 
de viajar pelo jardim poético. Na primavera 
de 1994, eu estava preso em casa com gripe, 
quando ela voltou do jardim de infância. A 
pequena saia estava a voar com a brisa de 
primavera. A pose foi adorável para me animar. 
Fiquei tão comovido que amassei esta pequena 
escultura, em apenas três ou quatro minutos.
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Mãe e filho

Título da escultura: 
Mãe e filho

Material:  
Bronze

Dimensão: 
29cm × 24cm × 21cm

Ano de criação: 
2005 

Local de colocação: 
Galeria de Escultura de Wu Weishan, 
do Museu de Nanquim, da China

Apresentação da obra:  
Pelo fluxo do riacho,
e ao lado da pedrinha, 
foi a mãe que me dava banho.
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Menina

Título da escultura: 
Menina

Material:  
Mármore branco

Dimensão: 
41cm×26cm×19cm

Ano de criação: 
2000 

Local de colocação: 
Galeria de Escultura de Wu Weishan, 
do Museu de Nanquim, da China

Apresentação da obra:  
É uma menina,
Com penteado diferente.
Duas tranças esticadas,
Estão na cabeça redonda.
Será uma rapariga bonita amanhã,
Sem dúvida!
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Esposa

Título da escultura: 
Esposa

Material:  
Bronze

Dimensão: 
56cm×17cm×17cm

Ano de criação: 
2002 

Local de colocação: 
Galeria das obras de Wu Weishan, da Academia 
Nacional de Escultura, China

Apresentação da obra:  
O mesmo sorriso aparece em figuras antigas de 
terracota, 
E me faz lembrar dos versos de Xu Zhimo: 
Você é mais doce quando abaixa a cabeça, 
Como uma flor tímida de lótus que não suporta 
o vento frio.
Claro, o sorriso é derivado de gentileza da 
esposa.
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Três génios de música

Título da escultura: 
Três génios de música

Material:  
Bronze

Dimensão: 
40cm×40cm×40cm 

Ano de criação: 
2000 

Local de colocação: 
Galeria das obras de Wu Weishan, da Academia 
Nacional de Escultura, China

Apresentação da obra:  
Eu estava a dançar com aborígenes da ilha de 
Taiwan. O ritmo de música e a canção sonora 
ecoaram no vale, e ficaram eternamente na 
minha memória...
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Um lavrador velho 
do Sul da Província 
de An’hui

Título da escultura: 
Um lavrador velho do Sul da 
Província de An’hui

Material:  
Bronze

Dimensão: 
20cm×17cm×17cm

Ano de criação: 
1999 

Local de colocação: 
Galeria de Escultura de 
Wu Weishan, do Museu de 
Nanquim, da China

Apresentação da obra:  
 No sul da Província de An’hui, ao final de outono, o campo era totalmente 
dourado, onde um lavrador velho estava cambaleando, carregado de lenha. Sua 
cabeça é como um penhasco mas com toda a alegria. Eu fui amassar e moldar a 
peça plástica diretamente com gesso, e a imagem ficou mais alegre, tão alegre 
pela primeira vez em toda a vida.
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Diálogo que transcende o tempo e o espaço – 
o Mestre artístico italiano Leonardo da 
Vinci e o Pintor chinês Qi Baishi

Título da escultura: 
Diálogo que transcende o 
tempo e o espaço – o Mestre 
artístico italiano Leonardo 
da Vinci e o Pintor chinês Qi 
Baishi

Material:  
Bronze

Dimensão: 
225cm ×100cm ×65cm; Qi 
Baishi: 210cm×90cm×65cm 
(com um bastão de 350cm de 
altura)

Ano de criação: 
2012 

Local de colocação: 
Roma, Itália

Apresentação da obra:  
O grande mestre italiano Leonardo da Vinci foi 
uma figura imponente na história da civilização 
humana com sua combinação perfeita das 
ciências com as artes. Por seu turno, Qi Baishi 
foi um grande pintor chinês moderno que 
buscou por toda a vida a verdade espiritual 
entre a semelhança e a dissemelhança. Os dois 
grandes artistas pareciam ter um diálogo que 
transcende o tempo e o espaço, apesar de um 
ter vivido no Ocidente em tempos antigos e o 
outro no Oriente em tempos modernos. 

Nota: 
Leonardo da Vinci (1452-1519) foi um dos 
três maiores mestres durante o movimento 
de Renascença Cultural na Itália e o perfeito 
representante do período de Renascença de 
toda a Europeu. Qi Baishi (1864-1957), notável 
pintor chinês no século XX.
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Fan Zhongyan

Título da escultura: 
Fan Zhongyan

Material:  
Bronze

Dimensão: 
7,5 metros de altura

Ano de criação: 
2013 

Local de colocação: 
Suzhou, China

Apresentação da obra:  
“Seja o primeiro a se preocupar com os 
problemas em toda a terra, e o último a 
desfrutar felicidade universal.” Este aforismo 
antigo que o Senhor Ji Xianlin transcreveu e me 
deu foi gravado na base desta escultura.

Nota: 
Fan Zhongyuan (989-1052) foi um célebre 
pensador, político, especialista militar e escritor 
da Dinastia Song do Norte da China.
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Gu Hongming

Título da escultura: 
Gu Hongming

Material:  
Bronze

Dimensão: 
30cm×33cm×95cm

Ano de criação: 
2006 

Local de colocação: 
Galeria das obras de Wu 
Weishan, da Academia 
Nacional de Escultura, China

Apresentação da obra:  
Gu Hongming (1857-1928) foi um célebre 
estudioso e tradutor, que viveu no final da 
Dinastia Qing e no início da República da 
China. Sendo defensor da monarquia e 
valores confucionistas, manteve o vestuário e 
o penteado popular, mesmo depois da corte 
imperial ter sido derrubada. Gu Hongming 
tornou-se uma espécie de curiosidade cultural 
nos últimos anos de sua vida. Este excêntrico 
mestre não foi vinculado por normas culturais. 
Embora bem versado nas línguas ocidentais, 
ele promoveu activamente estudos chineses. 
Ele usou três palavras (seis caracteres chineses) 
para resumir a ética nacional chinesa: gentil, 
inteligente e determinado.
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Lin Sanzhi andando e 
recitando

Título da escultura: 
Lin Sanzhi andando e recitando

Material:  
Bronze

Dimensão: 
180cm×80cm×70cm 

Ano de criação: 
2000 

Local de colocação: 
Museu Nacional de Belas 
Artes, da China

Apresentação da obra:  
O Senhor Lin Sanzhi teve um poema que diz: 
"Quando o pincel tocar a alma no fundo do 
meu coração, sem saber de mim ou qualquer 
outra pessoa." Desde 1992 em que comecei a 
moldar a primeira imagem do Senhor Lin Sanzhi 
para um museu memorial, já fiz 16 estátuas 
dele. É impressionante a sua postura ao se 
concentrar para dar cada pincelada no papel, 
através de suas longas sobrancelhas, seus lábios 
fechados, e suas orelhas grandes, imagem que 
lembra um arhat.

Nota: 
Lin Sanzhi (1898-1989), excelente calígrafo, 
poeta e pintor chinês contemporâneo, reputado 
como "mestre de estilo cursivo".
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Xiong Bingming - 
Caminhante

Título da escultura: 
Xiong Bingming - caminhante

Material:  
Bronze

Dimensão: 
166cm×113cm×59cm 

Ano de criação: 
2006 

Local de colocação: 
Galeria de Obras de Wu 
Weishan, da Universidade de 
Nanquim, China

Apresentação da obra:  
Com os passos -
Ora no oriente, 
Ora no ocidente , 
Ele deixou atrás de si só conceitos e artes: 
Caligrafia, escultura, pintura e teoria.

Nota: 
Xiong Bingming (1922-2002), nascido em 
Nanquim, foi célebre artista e filósofo chinês 
residente na França.

118

O Mundo de Escultura de Wu Weishan



119

O Mundo de Escultura de Wu Weishan



 
Poeta Li Bai – 
Um brinde à Lua

Título da escultura: 
Poeta Li Bai – 
Um brinde à Lua

Material:  
Bronze

Dimensão: 
58.5cm×55cm×26cm  

Ano de criação: 
2012 

Local de colocação: 
Galeria das Obras de Wu 
Weishan, da Academia 
Nacional de Esculturas da 
China

Apresentação da obra:  
China, uma nação de poemas, cujas rimas 
são infinitivas como grandes rios, que correm 
através dos séculos até este momento. Li Bai, 
o "poeta imortal", propõe um brinde à lua, 
para esses sentimentos românticos e a nossa 
amizade com a natureza.

Nota: 
Li Bai (701-762) foi um proeminente poeta da 
dinastia Tang, batizado de "poeta imortal" por 
seus leitores.
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Lu Xun – 
Alma nacional

Título da escultura: 
Lu Xun – alma nacional

Material:  
Bronze

Dimensão: 
73cm×77cm×165cm  

Ano de criação: 
2006 

Local de colocação: 
Átrio central do Museu 
Nacional da China.

Apresentação da obra:  
O escritor Lu Xun, grande e proeminente 
homem de letras na literatura chinesa moderna, 
desmascarou hipocrisia e o fenómeno feio da 
sociedade e louvou as boas virtudes, através 
de sua pena afiada e cortante como faca, 
no intuito de curar os sofrimentos espirituais 
humanos. Adotando um estilo abstrato, esta 
estátua pretende enfatizar o poderoso espírito 
de combate do Sr. Lu Xun. A obra é como um 
monumento imponente, que todas as pessoas 
olham para ele com admiração e respeito.

Nota: 
Lu Xun (1881-1936) foi um grande escritor 
chinês da era moderna.
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Huang Binhong – 
Alma de tinta

Título da escultura: 
Huang Binhong – 
alma de tinta

Material:  
Bronze

Dimensão: 
65cm×64cm×185cm 

Ano de criação: 
2006

Local de colocação: 
Museu Nacional das Belas 
Artes e Academia Nacional de 
Pinturas, China

Apresentação da obra:  
Paisagens espetaculares em "tinta cumulativa" 
são embebidas com cultura de milénios. 
Imitando grandes mestres como Ni Yunlin 
e Huang Gongwang, ele desenvolveu um 
estilo pessoal único, caracterizado pela 
espontaneidade...

Nota: 
Huang Binhong (1865-1955), grande pintor e 
erudito chinês moderno.
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Qi Baishi – 
Alma de semelhança e 
dissemelhança

Título da escultura: 
Qi Baishi – 
alma de semelhança e 
dissemelhança

Material:  
Bronze

Dimensão: 
3,6 metros de altura 

Ano de criação: 
2004

Local de colocação: 
Museu Nacional das Belas 
Artes da China

Apresentação da obra:  
O grande mestre artístico Qi Baishi acredita 
que o valor de uma pintura encontra-se 
num espaço criativo entre a semelhança e a 
dissemelhança. Este equilíbrio representa o 
verdadeiro espírito da arte chinesa. O bastão 
com cabeça de dragão que ele está a segurar 
foi esculpido como um grande pincel, que é 
usado para pintar livremente as terras, com 
outra extremidade do cabo que toca o Céu.

Nota: 
Qi Baishi (1864-1957) foi um grande pintor 
chinês da era moderna.
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O Pintor Qi Baishi

Título da escultura: 
O Pintor Qi Baishi

Material:  
Bronze

Dimensão: 
28cm×19cm×142cm

Ano de criação: 
2012

Local de colocação: 
Galeria de Escultura de Wu Weishan do Museu 
de Belas Artes de Taiyuan, da China
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Bai Juyi

Título da escultura: 
Bai Juyi

Material:  
Bronze

Dimensão: 
250cm×142cm×400cm 

Ano de criação: 
2012

Local de colocação: 
Suzhou, China

Apresentação da obra:  
Em seu poema, vemos luzes de milhares de 
lares da dinastia Tang.

Nota: 
Bai Juyi (772-846) foi grande poeta realista da 
Dinastia Tang da China.
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Wang Xizhi – 
Rei de caligrafia

Título da escultura: 
Wang Xizhi – Rei de caligrafia

Material:  
Bronze

Dimensão: 
120cm×108cm×225cm

Ano de criação: 
2005

Local de colocação: 
Nanquim, China

Apresentação da obra:  
A arte da caligrafia é um dos aspectos 
essenciais da cultura chinesa. Nesta área, Wang 
Xizhi foi um representante conhecido como "rei 
de caligrafia" em todos os tempos. Esta estátua 
enfatiza a nobreza e tranquilidade de Wang 
Xizhi. Sua postura graciosa representa a elegância 
e a nobreza artística da Dinastia Jin Oriental de 
1600 anos atrás. Há um ditado para qualificar a 
caligrafia de Wang Xizhi: "A caligrafia é como 
nuvem flutuada e dragão despertado". Para a 
escultura, a integração da mobilidade com a 
imobilidade esforça-se para esta ideia dinâmica.

Nota: 
Wang Xizhi (303-361) foi um grande calígrafo da 
dinastia Jin Oriental.
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Zu Chongzhi

Título da escultura: 
Zu Chongzhi

Material:  
Bronze

Dimensão: 
31cm×36cm×71cm 

Ano de criação: 
2012

Local de colocação: 
Galeria de Escultura de Wu 
Weishan do Museu de Belas 
Artes de Taiyuan, da China

Apresentação da obra:  
As realizações que Zu Chongzhi fez na área de 
matemática foram mundialmente reconhecidas. 
Após o cálculo mais de mil vezes, ele concluiu 
que o valor de pi (π) cai entre 3,1415926 e 
3,1415927. E portanto, ele tornou-se o primeiro 
cientista no mundo inteiro para calcular o valor 
de pi com sete casas decimais. 

Nota: 
Zu Chongzhi (429-500) foi um notável 
matemático e astrónomo durante a dinastia 
Norte-Sul da China.
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O Primeiro Imperador da 
Dinastia Qin

Título da escultura: 
1º Imperador da dinastia Qin

Material:  
Bronze

Dimensão: 
200cm×280cm×210cm 

Ano de criação: 
2006

Local de colocação: 
Galeria de Escultura de 
Wu Weishan, do Museu de 
Nanquim, da China

Apresentação da obra:  
Entre os legados do Primeiro Imperador da 
Dinastia Qin encontram-se a grande muralha, 
os guerreiros de terracota e, mais importante, 
a ideologia da "unidade". A imponente 
estátua feita com o espírito da construção do 
magnífico mausoléu do primeiro imperador de 
Qin constitui uma solidificação da história! Com 
passos largos e firmes, ele derrubou todos os 
inimigos, demonstrando sua alma incomparável 
como montanha!

Nota: 
1o imperador da dinastia Qin (259 a.C.-210 a.C.) 
foi notável politico, estratego e reformista na 
história chinesa.
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O Escritor 
Cao Xueqin

Título da escultura: 
O Escritor Cao Xueqin

Material:  
Bronze

Dimensão: 
108cm×110cm×208cm 

Ano de criação: 
2010

Local de colocação: 
Nanquim, da China

Apresentação da obra:  
Nascido em Nanquim, Cao Xueqin é o autor do 
grande romance clássico «Sonho do Pavilhão 
Vermelho». Esta estátua visa expressar ambos os 
lados de prosperidade e de decadência, bravura 
e tristeza, através de repetidas marteladas e 
talhamentos.

Nota: 
Cao Xueqin (1715-1763) foi um notável 
romancista da dinastia Qing, na China.
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A Bing – 
Músico cego

Título da escultura: 
A Bing – músico cego

Material:  
Bronze 
 
Dimensão: 
29cm×25cm×210cm  

Ano de criação:  
2012

Local de colocação:  
Galeria das Obras de Wu 
Weishan, da Academia 
Nacional de Esculturas  da 
China

Apresentação da obra:  
A Bing, um músico cego, vagueava pelas ruas 
e fez a vida tocando Erhu, um instrumento 
musical chinês semelhante a um violino mas 
com apenas duas cordas. Apesar de levar 
vida trágica, o Erhu deu-lhe conforto, como 
um companheiro confiável em que ele podia 
expressar a tristeza humana mas com melodia 
mais bonita do mundo. Sua peça mais famosa é 
Erquan Yinyue (reflexo da lua em duas lagoas), 
que reflete tanto a beleza da natureza e do seu 
coração. 

Nota: 
Hua Yanjun (1893-1950), mais conhecido por 
seu apelido de "A-Bing," era um músico cego, 
que compôs e apresentou mais de 270 peças 
de música folclórica em sua vida.
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Sun Ce – 
Jovem Déspota

Título da escultura: 
Sun Ce – Jovem Déspota

Material:  
Bronze

Dimensão: 
62cm×43cm×67cm 

Ano de criação: 
2006

Local de colocação: 
Galeria das Obras de Wu 
Weishan, da Academia 
Nacional de Esculturas da 
China

Apresentação da obra:  
As técnicas milagrosas de construção da estátua 
da China antiga sempre me inspiraram, para 
eu poder moldar o jovem déspota orgulhoso e 
arrogante.

Nota: 
Sun Ce (175-200 d.C.), conhecido na história 
como “jovem déspota” foi um dos homens mais 
poderosos no final da Dinastia Han, e um dos 
fundadores do Reino Wu, durante o período 
dos Três Estados.
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Yuan Mei

Título da escultura: 
Yuan Mei

Material:  
Bronze

Dimensão: 
3,5 metros de altura 

Ano de criação: 
2016

Local de colocação: 
Nanquim, da China

Apresentação da obra:  
Do coração de Yuan Mei é emitido um 
sentimento poético. O núcleo da cultura chinesa 
está baseado em “harmonia”, que produz 
sorriso no fundo do coração de um homem 
de letras. A estátua de Yuan Mei está aqui e 
conversa com todas as pessoas que passam por 
aqui. É um diálogo harmonioso.

Nota: 
Yuan Mei (1716-1798) foi um poeta 
representativo dos reinados de Qianlong e 
Jiaqing da dinastia Qing, e também ensaísta, 
crítico literário e gastrónomo.
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O Filósofo Feng Youlan

Título da escultura:
O Filósofo Feng Youlan

Material:  
Bronze

Dimensão: 
56cm×35×cm27cm 

Ano de criação: 
1999

Local de colocação: 
Biblioteca da Universidade de 
Pequim, China

Apresentação da obra:  
Este busto procura captar o carácter de 
serenidade da rocha, que simboliza o 
pensamento, comportamento, tristeza e 
alegria de um filósofo. Seus olhos expressam 
reflexões e julgamentos coerentes, bem como 
a tranquilidade e serenidade, onde se esconde 
um tipo de sofrimento. Trata-se da natureza de 
um filósofo oriental.

Nota: 
Feng Youlan (1895-1990) foi um filósofo e 
educador chinês dos tempos modernos.
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O filósofo 
Liang Suming

Título da escultura:
O filósofo Liang Suming

Material:  
Bronze

Dimensão: 
65×cm70×cm105cm 

Ano de criação: 
2006

Local de colocação: 
Galeria das Obras de Wu 
Weishan, da Academia 
Nacional de Esculturas da 
China

Apresentação da obra:  
Ele é um verdadeiro pensador! O valor de um 
intelectual consiste em pensar pela nação e 
por toda a humanidade. Liang Suming nunca 
sorriu em qualquer de suas fotos. Sua expressão 
pensativa resultou de meditação silenciosa e 
de compreensão profunda pelo mundo. Esta 
solenidade reflete a personalidade introvertida 
típica da maioria dos intelectuais chineses.

Nota: 
Liang Suming (1893-1988) foi pensador, 
educador e activista social da China moderna e 
uma das primeiras personagens representativas 
do neo-confucionismo.
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Zheng He – 
Grande navegador chinês

Título da escultura:
Zheng He – 
grande navegador chinês

Material:  
Bronze

Dimensão: 
50cm×40cm×75cm

Ano de criação: 
2012

Local de colocação: 
Galeria de Esculturas de Wu 
Weishan, do Museu de Belas 
Artes de Taiyuan, da China

Apresentação da obra:  
A vontade de descoberta do mundo,
Abriu suas asas para sete navegações nos mares, 
Zheng He, nome de um navegador chinês, 
Está ligado com a descoberta da Austrália,
E das Américas... 

Nota: 
Zheng He (1371-1433) foi navegador e almirante 
da frota naval chinesa. Ele também é o tema 
do livro «1421: The Year China Discovered 
America», por Gavin Menzies, historiador 
britânico de oceanografia. Segundo estudo 
dele, a visita de Zheng He à América foi antes 
da viagem do explorador europeu Cristóvão 
Colombo em 1492, e que sua frota também 
circum-navegou o globo um século antes da 
expedição de Fernão de Magalhães. Nesta 
estátua, Zheng He está de pé na proa do navio 
e olhando longe na distância.
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Tristeza e alegria – 
Mestre Hong Yi

Título da escultura: 
Tristeza e alegria – 
Mestre Hong Yi

Material:  
Bronze

Dimensão: 
21cm×13cm×58cm 

Ano de criação: 
2006

Local de colocação: 
Academia Nacional de Ópera 
e Museu Nacional, da China

Apresentação da obra:  
O monge Mestre Hong Yi foi um grande homem 
especial com cultura multifacetada que integra 
caligrafia, pintura, música, drama e budismo. 
Ele estava dividido entre a vida mundana e o 
mundo nobre de budismo. Por isso, a tristeza e 
a alegria constituem sua alma verdadeira.

Nota: 
Monge Mestre Hong Yi (1880-1942) foi célebre 
monge, pintor e poeta da China moderna.
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Qi Baishi barbudo

Título da escultura: 
Qi Baishi barbudo

Material:  
Bronze

Dimensão: 
23cm×47cm×135cm 

Ano de criação: 
1993

Local de colocação: 
Galeria das Obras de Wu 
Weishan, da Academia 
Nacional de Esculturas da 
China

Apresentação da obra:  
Esta estátua de barba longa lembra a fonte 
de inspiração. Qi Baishi, este grande mestre 
artístico que era carpinteiro aprendeu sozinho 
a pintar. Ele estava mergulhado no mundo 
das artes para observar e captar os detalhes 
que a maioria das pessoas desconhece. Esta 
estátua pretende encarnar sua curiosidade e 
criatividade, num mundo artístico dele.

Nota: 
Qi Baishi (1864-1957) foi um grande pintor 
chinês da era moderna.
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Gu Kaizhi

Título da escultura: 
Gu Kaizhi

Material:  
Bronze

Dimensão: 
2 metros de altura 

Ano de criação: 
2006

Local de colocação: 
Wuxi, da China

Apresentação da obra:  
Eis a estátua de Gu Kaizhi, conhecido como 
grande pintor do período das Seis Dinastias. A 
escultura mostra a postura elegante e a maneira 
livre do protagonista, e seu exuberante mundo 
espiritual. A sua manga flutuante demonstra 
que ele acabou de desenhar o retrato de 
Vimala Kirti, do templo Wa Guan, de Nanquim. 
Tal como Gu Kaizhi interpretou a paisagem: 
"Milhares de penhascos e rios estão a competir 
entre córregos profundos, vegetações viçosas, 
até nuvens coloridas." Ao criar esta peça de 
escultura, o autor também segue esta maneira.

Nota: 
Gu Kaizhi (348-409), eminente pintor, teórico 
artístico e poeta na China antiga.
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Ma Sanli – 
Grande mestre de diálogo 
cómico

Título da escultura: 
Ma Sanli – Grande mestre de 
diálogo cómico

Material:  
Bronze

Dimensão: 
40cm×58cm×190cm 

Ano de criação: 
2006

Local de colocação: 
Galeria das Obras de Wu 
Weishan, da Academia 
Nacional de Esculturas da 
China

Apresentação da obra:  
Desde a década de 1940, ele começou a actuar 
no palco artístico. Ele é simpático e espontâneo. 
Nos últimos dez anos, nunca deixei o desejo de 
fazer uma estátua dele, pois, naturalmente, ele 
fez um tema perfeito da escultura. Seu olhar e 
seu gesto sempre transmitem um tipo de ares 
artísticos, como se ele estivesse a contar suas 
piadas clássicas. Ma Sanli disse: "O público 
chamou-me de 'artista'. Acho que um artista 
deve comprometer seus melhores anos à arte."

Nota: 
Ma Sanli (1914-2003), célebre artista do diálogo 
cómico.
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Nie Er

Título da escultura: 
Nie Er

Material:  
Bronze

Dimensão: 
120cm×176cm×215cm 

Ano de criação: 
2009

Local de colocação: 
Museu Nacional de Belas Artes da China

Apresentação da obra:  
Desafiando o fogo dos inimigos! Marchemos!

Nota: 
Nie Er (1912-1935) músico chinês e compositor 
de «Marcha do Corpo de Voluntários», Hino 
Nacional da República Popular da China.
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Estilo de Jin – 
O Calígrafo 
Wang Xianzhi

Título da peça: 
Estilo de Jin – 
O Calígrafo Wang Xianzhi

Material: 
Bronze 

Dimensão:
52cm×36cm×23cm 

Ano de criação: 
2005

Apresentação da obra: 
Os graciosos traços de tinta 
Derramaram luzes sobre a estética de seu tempo. 
Os dois Wangs1 no meu sonho 
São sempre as luzes do Rio Qinhuai.2  
Suas pinceladas extraordinárias
Exprimem frequentemente um ar de 
simplicidade.

1 “Dois Wangs” são Wang Xizhi ( 王羲之 303-361) e Wang Xianzhi (王献之 344-386), dois 
grandes calígrafos do período da Dinastia Jin Leste (317-420), na história chinesa.
2 O Rio Qinhuai é um canal paisagístico que passa por centro da cidade de Nanquim. 
Aqui, o “Rio Qinhua” significa Nanquim, pois os dois grandes calígrafos Wang Xizhi e 
Wang Xianzhi viveram nesta cidade.
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Yan Ya

Título da peça: 
Yan Yan

Apresentação da obra: 
Yan Yan acompanhou Confúcio 
para viajar por todo lado do 
País, daí passou a sustentar o 
pensamento de neutralidade 
e de bondade, promover o 
estudo de confucionismo no 
Sudeste do País, e divulgar 
as características de boa 
personalidade como gentileza, 
tolerância e serenidade. 
Tomando Confúcio como 
exemplo, ele persistiu em 
reflito diário sobre si mesmo 
três vezes.

Nota: 
Yan Yan (言偃 506–443 a.C.), nome de cortesia 
Ziyou (子游 ), nasceu em Changshu, da 
Província chinesa de Jiangsu, e foi um dos 72 
proeminentes discípulos de Confúcio, e único 
que veio do Sul da China para estudar os 
clássicos com Confúcio. Terminado o estudo, 
ele voltou à terra natal e tornou-se o promotor 
para difundir a cultura nacional no Sudeste do 
País. Quanto aos talentos de Yan Yan, Confúcio 
disse que ele era competente na literatura. Até 
hoje, ainda existe em Changshu uma ponte, 
perto de seu túmulo, que foi baptizada como 
“Ponte de Literatura”. 

Local de colocação: 
Suzhou, China

164

O Mundo de Escultura de Wu Weishan



165

O Mundo de Escultura de Wu Weishan



 
Gu Yanwu

Título da peça: 
Gu Yanwu

Apresentação da obra: 
A estátua de Gu Yanwu é como 
uma montanha imponente. 
Gu Yanwu nunca deixou de 
observar um princípio de 
personalidade, segundo o 
qual, a ascensão e a queda 
do mundo são determinadas 
por cada homem. Um espírito 
firme sempre estava no seu 
coração aberto.

Local de colocação: 
Suzhou, China

Nota: 
Gu Yanwu (顧炎武 1613-1682) tinha outros 
nomes como Ming Jiang (名絳 ), Ji Kun (繼坤 ) e 
Zhong Qing (忠清 ). Após a queda da Dinastia 
Ming, passou a ter nome de Yanwu (炎武 ) e 
Ning Ren (宁人 ), enquanto foi muito respeitado 
e chamado por outras pessoas como Gu Tinglin 
(顧亭林 ). Ele nasceu em Kunshan, da cidade 
de Suzhou, e foi conhecido como um dos três 
grandes filólogos e confucionistas no período 
entre as dinastias Ming e Qing, junto com 
Huang Zongxi (黃宗羲 ) e Wang Fuzhi (王夫之 ). 
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Título da peça: 
Yu Youren

Apresentação da obra: 
Um homem sábio barbudo 
e pleno de sentimentos 
profundos e conhecimentos 
culturais da nação chinesa está 
no topo da montanha para 
contemplar a terra natal……

Local de colocação: 
Xi’an, China

Nota: 
Yu Youren (于右任 1879–1964), da 
nacionalidade Han, nativo de Sanyuan, da 
Província chinesa de Shanxi, numa família 
emigrante da Aldeia Doukouyu, do Distrito 
de JingYang, foi célebre politico, educador 
e calígrafo da China contemporânea. Nos 
últimos anos de sua vida, ele chamou-se a si 
próprio como “ancião da paz”.

 
Yu Youren
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Título da peça: 
Tan Yao

Apresentação da obra: 
Tan Yao ( 曇 曜 ), monge no período 
da  D inas t i a  Wei  do  Nor te ,  sem 
informação sobre a terra e a data de 
seu nascimento. Ele deixou a terra 
quando era jovem, e foi a Liangzhou 
( 凉 州 ) para estudar o budismo e caiu 
em graça do Príncipe Tuobahuang. 
Infelizmente, o imperador da Dinastia 
Wei do Norte suprimiu o budismo, e 
muitos monges viram-se obrigados a 
abandonar templos para regressar aos 
lares. Entretanto, Tan Yao continuava a 
persistir em sua crença religiosa até sua 
morte em Datong, da actual província 
de Shanxi.

Hoje em dia, as Grutas de Yungang são 
pérolas das artes orientais e tesouros 
artísticos do mundo inteiro, mas 
muita gente não sabe que o primeiro 
promotor, organizador e administrador 
de sua escavação e construção foi o 
famoso monge Tan Yao, quem persistiu 
em restaurar o budismo na Dinastia 
Wei do Norte.

Local de colocação: 
Entrada da zona paisagística das Grutas 
de Yungang, de Datong, China

 
Tan Yao
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Actividades 
artísticas de 
Wu Weishan 
em museus, 
galerias, jardins 
e estúdios de 
escultura
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Actividades de exposição

Exposição “Esculpir a alma cultural 
de uma nação” no Museu Nacional 
de Belas Artes da China em 2006

Em Julho de 2006, «Esculpir a alma cultural de uma nação: Exposição 
Artística de Escultura de Wu Weishan», Museu Nacional de Belas Artes 
da China foi um evento de grande influência em todo o País. Na foto, a 
estátua de Lao Tsé está em frente da porta do museu.
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Cerimónia de inauguração da «Exposição Artística de Escultura de Wu 
Weishan», sob o título «Esculpir a alma cultural de uma nação», evento 
de grande influência nacional em Julho de 2006.

Um aspecto da exposição.
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Exposição no Museu Nacional 
do Reino Unido da Inglaterra em 2012 

Em Agosto de 2012, a Exposição de Arte da China foi realizada em 
Londres, na Academia Real de Belas Artes da Inglaterra, onde as 
esculturas de Confúcio esculpidas por Wu Weishan tornaram-se obras 
representativas da arte chinesa. Na foto, o Presidente da Academia 
Real de Belas Artes da Inglaterra está a fazer um discurso sobre a 
estátua de Confúcio.
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Exposição internacional de arte 
de escultura na sede das 
Nações Unidas em Setembro de 2012 

Cerimónia de inauguração da exposição itinerante internacional e 
especial sob o título “Esculpir a alma cultural de uma nação: Arte de Wu 
Weishan” realizada na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, no Dia 4 
de Setembro de 2012.
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O Secretár io-Geral  da  ONU, 
Sr. Ban Ki-moon ofereceu sua 
caligrafia com letras “A virtude 
superior é como água” ao Prof. Wu 
Weishan na exposição itinerante 
internacional.

S o l e n i d a d e  d e  I n a u g u r a ç ã o 
da Exposição.  (Foto de Wang 
Baosheng)
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O Secretário-Geral da ONU, Sr. Ban Ki-moon está no encontro com o 
Prof. Wu Weishan na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. (Foto de 
Wang Baosheng) 
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Exposição “Esculpir a 
alma cultural de uma 
nação” na Itália em 2012 

Em Novembro de 2012, a conferência de imprensa realizada no âmbito 
da exposição internacional itinerante das artes de escultura de Wu 
Weishan sob o título “Esculpir a alma cultural de uma nação”, no Palácio 
de Venezia, Roma, Itália. 
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Uso da palavra da Dra. Daniela 
Porro, Superintendente Especial 
d o  P a t r i m ó n i o  A r t í s t i c o  e 
Etnoantropológico da Itália, na 
cerimónia de inauguração da 
Exposição itinerante internacional 
das artes de escultura de Wu 
Weishan sob o título “Esculpir a 
alma cultural de uma nação”, no 
Palácio de Veneza, Roma, Itália.

O Presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês da 
China, Sr. Jia Qinglin visita a Exposição itinerante internacional das artes 
de escultura de Wu Weishan, no Museu Nacional da Itália, em Novembro 
de 2012.
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A Exposição “Esculpir a alma cultural de uma nação” 
em Roma, Itália.

183



O Mundo de Escultura de Wu Weishan

O Ex-Primeiro-Ministro francês Dominique de Villepin elogia a obra de 
escultura “Lao Tsé”, do Prof. Wu Weishan que obteve o prémio de ouro 
na exposição internacional de artes, considerando a obra como uma 
criação talentosa.

Imagens da China: exposição de artes de pintura 
à tinta e de escultura da China moderna, 
Palácio Imperial da França, 2014
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Exposição itinerante “Esculpir a 
alma cultural de uma nação” na 
Coreia do Sul em 2014 

A Exposição itinerante “Esculpir 
a alma cultural de uma nação” 
realizada na Coreia do Sul em 
Outubro de 2014.

O Prof. Wu Weishan na Exposição 
itinerante “Esculpir a alma cultural 
de uma nação” realizada na Coreia 
do Sul em Outubro de 2014.
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Exposição de Escultura
em Diálogo na França 
em 2014

Inauguração da Exposição «Escultura em Diálogo: 
Wu Weishan e Claude Abeille» em Junho de 2014.
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Inauguração da Exposição «Escultura em Diálogo: Wu Weishan e Claude 
Abeille» em Junho de 2014.

Grande sala repleta de peças de escultura, que simbolizam um diálogo no 
fundo de coração entre Wu Weishan e Claude Abeille.
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Exposição de 
“Escultura de alma e espelho da história” 
no Museu Nacional da China em 2014 

Inauguração da exposição no Dia 9 de Dezembro de 2014 em que o Prof. 
Wu Weishan apresenta suas obras de escultura aos ilustres convidados e 
outros visitantes.
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Dia 9 de Dezembro de 2014, a exposição temática do Prof. Wu Weishan, 
sob o título “Escultura de Alma e Espelho da História” foi inaugurada 
no Museu Nacional da China. Este evento foi projecto de obra de 
amplificação do Museu pela Memória dos Compatriotas Assassinados 
pelas Tropas Japonesas durante a guerra de resistência à agressão 
nipónica, em Nanquim.  

189

O Mundo de Escultura de Wu Weishan



Aspecto da exposição temática que abrange quatro partes: «Lar 
arruinado», «Refugiados», «Clamor de almas inocentes», e «Parede de 
triunfo».  
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Não há palavras para me lembrar 
Em tempos sangrentos; 
Só tenho minhas mãos trémulas, 
Para acariciar 300 mil almas mortas. 
Vou gravar as dores e os sofrimentos 
Da nação com um coração puro, 
Para rezar e esperar a ressureição 
De uma nação de milénios,
E a ascensão do espírito!
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Título da Escultura: 
Lar arruinado

Material: 
Bronze   

Dimensão: 
11,5 metros de altura  

Ano de criação: 
2005

Local de colocação: 
Nanquim, China

Apresentação da obra: 
Nunca mais retorna o filho assassinado, 
Nunca mais acorda o marido enterrado  vivo,
Oh! Meus Deus!
Ficou só a tristeza para acompanhar a mulher estuprada... 
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Material: 
Bronze   

Dimensão: 
Um conjunto de dez peças, 

com dimensão de cerca de 2,2 
metros por cada peça  

Ano de criação: 
2005

Local de colocação: 
Nanquim, China

Refugiados-
Grupos de escultura   

193

O Mundo de Escultura de Wu Weishan



Refugiados I – 
Luta pela sobrevivência 

Em 13 de dezembro de 1937, 
Começou o massacre selvagem! 
Para os civis desarmados, 
Fugir é o único a sobreviver.
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Refugiados II – 
Debatendo-se 

Que Miserável!
Minha pobre mulher! 
Foi violada e pecada pelo demónio... 
Vamos morrer juntos! 

-Última luta de um intelectual antes de morrer
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Refugiados III – 
Orfão 

Aviões de diabo chegaram novamente 
Em bárbaros bombardeamentos…
Órfãos que perderam ambos os pais, 
Sobrevivem em massacre de animais,
Em ruas e becos cobertos de cadáveres, 
E em choque entorpecido e medo...
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Refugiados IV – 
Avó e neto

Um rapaz fugitivo de 13 anos está a carregar a avó, 
Que morreu, vítima de bombardeamento.
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Refugiados V – 
Mãe e filho 

Corra! 
O demónio chegou...
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Refugiados VI – 
Mãe velha 

Minha mãe velha de 80 anos de idade, 
Anda depressa para se afastar do diabo maldito!
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Refugiados VII – 
Santidade  

Como é que a alma santa pode ser 
abusada pelo animal? 
Só a morte pode lavar a sujeira!
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Muito frio este grito, pânico congelou a criança! 
Pobres bebês sabem que a mãe foi esfaqueada até 
à morte e sangue e leite nunca derretem a água 
congelada, forma de lágrimas.

Refugiados VIII – 
Última gota de leite
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Refugiados IX – 
Netinho 

Incêndio, roubo, estupro, enterrado vivo…
Netinho de três meses que foi morto pelo diabo.
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Refugiados X – 
Confortar alma

Bem, 
Feche os olhos, 
Descanse em paz! 
O fantasma! 
E o pobre rapaz! 

- Encontro de um monge 
no caminho de fugida
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Clamor de almas inocentes.

Esculturas temáticas na secção intitulada “Refugiados”, do projecto 
das obras de expansão do Museu pela Memória dos Compatriotas 
Assassinados pelas Tropas Japonesas durante a guerra de resistência à 
agressão nipónica, em Nanquim. 
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Museus, galerias, 
jardins e estúdios 
Jardim de Escultura de 
Wu Weishan da Universidade 
de Inje, da Coreia do Sul

Jardim de Escultura de Wu Weishan criado pela Universidade de 
Inje, da Coreia do Sul, em Maio de 2009.
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Museu de Nanquim, 
China, em 1999

Aspecto externo do Museu de Nanquim,  China.

Galeria de escultura de Wu Weishan do Museu de Nanquim, China.
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Galeria de Esculturas e Pinturas 
de Wu Weishan, 
da Academia Nacional de Escultura da China

Galeria das obras de Wu Weishan da Academia 
Nacional de Esculturas da China.
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Galeria de Escultura 
de Wu Weishan, 
em Taiyuan, da China

Aspecto do exterior do Museu de Belas Artes de 
Taiyuan , China.

Galeria de escultura de Wu Weishan do Museu de 
Belas Artes em Taiyuan,  China.
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Jardim de Escultura 
de Wu Weishan em Wuxi, 
da China, 2007 

Vista total do Jardim de Escultura 
de Wu Weishan em Wuxi, China.
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Estúdio do Prof. Wu Weishan 
no Instituto Politécnico 
de Macau, China, em 2001

Cerimónia de inauguração do atelier do Prof. Wu Weishan no Instituto 
Politécnico de Macau.

Demonstração de escultura do 
Prof. Wu Wei Shan aos estudantes 
e professores do IPM.
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Galeria Cultural de Confúcio 
do Instituto Politécnico 
de Macau, China, em 2014

Cerimónia 
de colocação 
da estátua de 
Confúcio na 
galeria cultural 
do Edifício 
Meng Tak, do 
IPM.

Aspecto da 
galeria cultural 
do Instituto 
Politécnico de 
Macau.
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O Prof. Wu Weishan está a 
avaliar trabalhos de escultura 
de alunos da Escola Superior 
de Artes do IPM.

Inscrição do Prof. Wu Weishan exclusivamente dedicada ao Instituto 
Politécnico de Macau com caligrafia tradicional da China
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