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Este projecto é constituído por:

a) anexo
-resumo

- introdução
- apresentação

- Carta número cinco
- notas bibliográficas

b) Livro
- quatro cartas dirigidas a um completo anormal

- descrições e entradas de enciclopédia
- banco de imagens

- instalações no atelier

c) exposição
- local da apresentação
- Livro e algumas peças

- algum material de apoio sobre o processo



Abstract

The project that I present now, which I had decided to call "Paper: 
repetition and fold, object and space", is mainly related with the 
ideas of  repetition and fold in the produced objects and in the 
workspace. Through this process the studio is seen as a book and 
the book is seen as an exhibition space.
The repetition that I want to mean is linked with the process of  to 
repeat the same thing several times but in different ways, leading to 
the creation of  different versions of   images, of  objects and the 
several experiments done at the studio. The repetition also binds 
with the fold as present element on objects and space in result of  
the act of  making and remaking, seen as repetition, duplication.

The project is presented as a report format and organized in three 
parts: an appendix which contains the introduction, the description 
of  my works and a letter addressed to someone who knows 
nothing about my work; a book, which is a main part of  the 
project is essentially built by images and two parts of  the text; 
finally, an exhibition coincident with the moment of  the final 
presentation.

Resumo

O projecto que agora apresento, ao qual decidi chamar "Papel: 
repetição e dobra, objecto e espaço", relaciona-se sobretudo com 
as ideias de repetição e de dobra, nos objectos produzidos e no 
espaço de trabalho. Através deste processo, o atelier passa a ser 
visto enquanto livro e o livro enquanto espaço de exposição.
A repetição de que falo está ligada ao processo de repetir várias 
vezes o mesmo mas de modo diferente, levando à criação de várias 
versões das imagens, dos objectos e dos ensaios feitos no espaço 
de atelier. A repetição liga-se também à dobra presente nos objec-
tos e no espaço, em resultado do acto de fazer e refazer, vista assim 
como repetição, duplicação. 

O projecto é apresentado em formato de relatório, organizado em 
três partes: um anexo, que contém a introdução, uma descrição dos 
meus trabalhos e uma última carta dirigida a alguém que não 
conhece de todo o que eu faço; um livro, que se torna na peça 
central do projecto, constituído maioritariamente por imagens e 
por dois blocos de texto; e por uma exposição, que coincide com o 
momento da apresentação final.



Introdução 

O projecto que apresento relaciona-se sobretudo com as ideias de 
repetição e de dobra mas também com o espaço enquanto página e 
o papel enquanto espaço. 
A ideia de que uma coisa se repete e cria dobras, ou se desdobra, 
existe na maneira como os objectos se podem dispor no espaço, e 
como o próprio espaço cria condições para isso. Se o pensar como 
um livro, terei de assumir que tudo é papel e tinta, que  os objectos 
serão imagem e texto. Perde-se a ideia de se olhar para um livro 
como um objecto nas nossas mãos, apenas se conseguindo visual-
izar pormenores em vez de um todo. O espaço torna-se num livro 
desmontado.
O suporte papel proporciona outra forma de mostrar como 
algumas imagens, sem lugar no espaço, o podem encontrar no 
livro. O período de exposição pode ser longo, traduzindo-se em 
consultas a esse material; aquilo que se vê passa a ter uma ordem 
de aparição, podendo-se escolher o que se vê antes ou depois.
 
Há uma recolha constante de imagens, que vão servir como ideia 
base para uma instalação, variando entre fotografias, postais, 
fotocópias, quase sempre em suporte papel, objectos esses que são 
encontrados, comprados, oferecidos ou produzidos. Esse material 
recolhido vai sendo categorizado por temas escolhidos, passando a 
estar dividido em grupos. Uma ideia leva a outra ideia. São as 
analogias que vão crescendo dentro do atelier a partir deste 
material que vão fazer surgir algo. Os meios utilizados para obter 
as imagens, como a fotografia, a fotocópia e, por vezes, o vídeo, 
promovem a ideia de repetição, entre outras coisas, como processo 
de produção. 
Uma vez no espaço de atelier, essas imagens e objectos passam a 
ser submetidos a outra preocupação, o modo como se poderão 
organizar e dispor nesse espaço. É daqui que começa a surgir a 
dobra, dos objectos, do espaço e da relação entre eles. A dobra 
pelos recortes que o espaço possa apresentar ou simplesmente 
pelos planos verticais e horizontais das paredes, chão e tecto, pela 

dobragem e desdobragem de objectos em papel, mas a dobra 
também como duplicação, repetição.
O espaço é um material mais estático do que os objectos, que 
podem ser manipulados de modo diferente. No primeiro a dobra 
dificilmente é alterada, mas no segundo pode ser feita a todo o 
momento, várias vezes. A dobra precisa de repetição? 

Não é a repetição como cópia que procuro, mas sim como modo 
de voltar a fazer outra vez o que já tinha feito antes, mesmo que o 
resultado seja diferente do anterior. Por exemplo, ter várias vezes o 
mesmo objecto em várias fotografias. Essa repetição constrói 
versões, sempre diferentes, tal como no espaço os vários ensaios 
que se fazem para as instalações acabam por ser versões, possibili-
dades. Alguns elementos vão-se repetindo: formas, cores, ideias. As 
versões resultam da tendência para a criação de séries, pois estas 
nem sempre se concretizam ficando muitas vezes apenas como 
intenção.

O projecto é apresentado em três partes: este anexo, um livro, que 
se torna na peça central, e uma exposição. 

O anexo funciona como um elemento esclarecedor, contendo a 
introdução, uma descrição geral do trabalho desenvolvido nestes 
dois anos e a última carta para o completo anormal, isto é, uma 
pessoa que desconheça totalmente o meu trabalho. São cartas que 
descrevem o que se vê nas várias versões pelas quais o livro passou, 
são descrições sobre o espaço de atelier e uma hipotética 
exposição. Esta carta, que está separada das restantes, fala da 
derradeira versão do livro, a mais próxima da versão final. 

O livro é constituído sobretudo por imagens, não exactamente das 
peças desenvolvidas mas mais como um esquema de ideias, um 
banco de imagens, contendo dois blocos de texto. Um com quatro 
cartas dirigidas a um completo anormal, bastante descritivas, dão a 
conhecer todo o material produzido; o outro também começa de 





um modo muito descritivo mas depois vai-se subdividindo em 
ideias e conceitos que vão surgindo dessas descrições, como se 
fossem entradas de enciclopédia. O livro em si é uma peça em que 
texto e imagem são um todo. A opção por algo com um carácter 
gráfico surge do meu interesse no livro como outra hipótese de 
exposição, um outro tipo de espaço, em que as páginas poderão ser 
como paredes, chão e tecto, embora com um diferente tempo de 
exposição. 

A exposição é o momento de apresentação deste projecto, onde 
ponho em prática aquilo que está contido no anexo e no livro. 
Torna-se noutra versão das instalações possíveis a partir dos 
objectos que fui fazendo. 

Por último, assinale-se que o projecto apresenta notas bibliográfi-
cas mas não exactamente bibliografia. Tal deve-se à natureza deste 
trabalho, mais relatório de projecto, com um carácter descritivo, do 
que dissertação. Contém textos e livros consultados, não apenas 
pela sua leitura mas também pelas referências visuais, que têm um 
certo peso neste projecto.





Uma descrição do meu trabalho
apresentação

Despenho (2010) é um ponto de partida. A pintura de uma figura 
(um avião) contida num postal, um dos primeiros que recolhi. 
Uma peça com 230x80cm, aproximadamente, colocada no chão, 
como de tivesse caído mas ao mesmo tempo cuidadosamente 
disposta, numa espécie de pose forçada. A figura desse postal é 
destacada e depois ampliada e interpretada, não é exactamente 
igual ao anterior nem o pretende ser. Desta peça surge AR 
PORTUGAL (2010-2011), um outro elemento gráfico do avião 
destacado do postal, ampliado e tornado noutro objecto, ainda 
maior que o anterior. As peças foram feitas em tinta acrílica 
apenas, tendo sido destacadas do suporte - manga plástica - em 
que foram executadas. Quanto à sua apresentação, AR           
PORTUGAL é colocado à distância, implicando um ponto de 
vista de cima para baixo. A peça poderá ter uma leitura expansiva 
ou simplesmente equívoca - ar de Portugal -, podendo estar aberta 
a outras interpretações. A escolha destas palavras deve-se, 
voltando ao postal com o avião da companhia TAP, a um aportu-
guesar do nome da empresa TAP Air Portugal. O material é frágil e 
estando exposto no exterior torna-se mais vulnerável às condições 
climatéricas. Durante o período de exposição algumas letras 
ficaram com a sua forma alterada pelo vento, havendo momentos 
em que se poderia ler AR PORT L, A RT A, entre várias combina-
ções.

Há uma combinação infinita de imagens que não foram 
salvas (2011) é sobre a função de transparente do programa 
Photoshop, que é definida por uma imagem, um xadrez cinza e 
branco. Esta peça é constituída por uma instalação de espelho 
sobre vidro e uma pintura (2009), com aproximadamente 
30x50cm. Os espelhos foram colocados numa das janelas da 
galeria Painel, onde foi exposto este trabalho. De dentro da galeria 
é possível vermos o reflexo do seu interior e ao mesmo tempo o 
espaço exterior. Mediante o ponto de vista a partir do interior do 
espaço, a imagem nunca é exactamente a mesma, existem assim 
milhares de imagens que podem ser vistas reflectidas no espelho, e 
que nunca serão fixadas. A pintura foi colocada próxima da 
instalação com espelhos. Nesta há uma espécie de processo 
inverso, que se contrapõe à ideia de que nenhuma imagem resiste. 
Neste caso estão lá todas as imagens, em várias camadas, mas 
apenas é possível ver uma, perdendo-se todas as outras que lhe 
estão a seguir. Em ambos os casos há uma quantidade de imagens 
que existem e que não serão salvas.



Despenho

AR PORTUGAL

Há uma combinação infinita de imagens que não foram salvas



Na instalação Como é que eu menti? Treinámos em casa e 
depois contei lá (2011), coloquei um antigo bilhete de identidade 
meu no fundo de uma piscina. O mote foi a razão pela qual 
guardei aquele B.I., ou melhor, como é que consegui fazê-lo. Na 
altura em que o fui renovar disse que o tinha perdido no mar, o 
que sempre pareceu uma desculpa muito pouco credível, mas 
possível. O B.I. no fundo da piscina é como uma segunda versão, 
ou continuação, da história, como o objecto que foi encontrado 
mais tarde. Não no mar, mas na piscina, tendo como elemento 
comum a água. Talvez até tenha sido ali perdido afinal. Esta peça 
foi apresentada na Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto, na exposição Seen from outside, mechanics of  the body and sport.

Em 2010 filmei o topo de um hotel na Praça Batalha, no Porto, 
que via de minha casa. Apenas conseguia avistar o último andar e o 
terraço desse edifício, onde existiam três bandeiras. A imagem é 
constituída por um plano fixo, o único movimento existente é o 
das bandeiras e o das gaivotas. Topo (2010-2011), mostra o topo 
de um hotel na Praça Batalha, mas poderia ser em qualquer outro 
sítio, de qualquer parte do mundo. O local acaba por perder a 
identidade, tal como as bandeiras ao não revelarem as suas figuras. 
Este vídeo foi mostrado pela primeira vez no circuito de 
exposições NA CASA COM, no Porto, em 2011, e na exposição 
HóSPEDE, ensaio curatorial no edifício Parnaso, no Porto, em 
2012. Na segunda vez em que o mostrei, a imagem filmada 
relacionava-se com o espaço no sentido em que poderia ter sido 
feita a partir do terraço do Parnaso, ainda que não tenha sido. É 
estabelecida uma semelhança entre um local e outro.
Olá-Adeus (2012) é um vídeo que se relaciona em parte com a 
peça Topo, no sentido em que há um plano fixo em que duas 
possoas são o único movimento presente na imagem. As pessoas 
que aparecem no vídeo têm uma ligação ao local em que se 
encontram, ou porque é o espaço de habitação ou o seu local de 
trabalho. Vão-se realizando várias versões do vídeo, em que os 
locais vão variando. Há uma incerteza no movimento que fazem 
com o braço, pode ser um "Olá" ou pode ser um "Adeus", 
tornando-se confuso. O ponto de vista é apenas um, um olhar de 
baixo para cima.



Como é que eu menti? Treinámos em casa e depois contei lá PARNASO SEMPRE



Também na exposição HóSPEDE, outra peça, uma instalação 
chamada PARNASO SEMPRE (2012), feita com pastilhas de 
vidro, que eram parte do revestimento exterior do edifício Parnaso 
e que estavam caídas no terraço e na cobertura. A escola de 
música e de dança, que em tempos foi relevante para a educação 
cultural da cidade do Porto, encontra-se actualmente encerrada. A 
frase "Parnaso sempre" aparece como uma espécie de grito de 
fanatismo, como uma inscrição que se relaciona com a ideia de 
tatuagem, com a vontade de não deixar que algo se esqueça. A 
leitura da frase só poderá ser feita no exterior da casa, na varanda, 
se estivermos virados para o seu interior, para a sala. Do outro 
lado da cobertura da varanda, na viga oposta àquela em que está a 
frase, foi escrito o abecedário, com o mesmo material. As letras 
como ferramenta para a escrita, aparecem aqui como um apoio à 
formação de palavras, algumas utilizadas na frase escrita antes. 
Estão ali dispostas para qualquer necessidade. A peça PARNASO 
SEMPRE devolve o material ao edifício.

Welcome to Tataúba and have the great experience of  your life!, é a frase 
que se ouve, em várias línguas, numa peça conjunta chamada 
Agência de Viagens (2012). Foi apresentada na 2ªedição NA 
CASA COM, 2012, em co-autoria com Felícia Teixeira e Joana 
Maltez. A peça consiste numa instalação feita a partir de um móvel 
em madeira, espelho e vidro, embutido numa parede. No seu 
interior colocámos outros espelhos, planos verticais e horizontais, 
que se poderiam confundir com os materiais do próprio móvel, 
tornando-se quase invisíveis, camuflados. O único elemento mais 
evidente eram as varetas em balsa que atravessavam as prateleiras, 
como rectas que atravessam planos. Foi criada uma história, uma 
ficção, que enquadrava esse móvel como um exemplo da experiên-
cia que se poderia ter em Tataúba, o local que promovíamos na 
Agência de Viagens Moneco, localizada no hall de entrada de um 
apartamento. Ao chegar ao edifício onde se encontra esse aparta-
mento, depara-se com uma agência de viagens no piso térreo. A 
Moneco poderia ser quase uma extensão daquela loja, que se 
encontrava fechada nesse dia da exposição. Além destes elementos 
havia também uma recepção e abordagem ao que se promovia, em 
que os visitantes eram informados por nós. O discurso poderia 
variar durante as seis horas de performance, mas implicava sempre 
tentar vender uma viagem a um local nunca visto, a grande 
experiência de uma vida, com uma expressão o mais credível 
possível.



Topo

Olá-Adeus Agência de Viagens



Durante 2012 fui ensaiando instalações no meu espaço de 
trabalho, a que chamo por enquanto Algumas coisas, com 
objectos que fui produzindo e encontrando. Essas instalações 
foram sendo produzidas pensando nas paredes chão e tecto como 
as páginas de um livro, tendo sido criada uma forte relação com a 
ideia de dobra. Dobra do espaço e dobra dos objectos. A maior 
parte dos elementos apresentam um carácter frágil, os objectos 
são quase sempre feitos em papel ou cartão, e são colocados no 
espaço a partir de analogias entre forma, cor e tema. Incluem 
ideias como camuflagem, passagem, repetição, viagem, deslocação, 
ilha, brilho, luz. Do processo de trabalho que deu origem às 
instalações, e delas mesmas, surge o Livro, que é apresentado neste 
projecto. 

Antes de começar a trabalhar em Algumas coisas, já tinha surgido 
o interesse pelo livro de artista como outro tipo de espaço de 
exposição, onde algumas imagens poderiam ter lugar e onde o 
suporte proporciona outro modo de mostrar. Os livros/objecto 
têm como origem os bancos de imagem e são de natureza proces-
sual. Foram feitos três livros/objecto: em 2010 Caderno 2009, que 
consiste numa selecção do meu banco de imagens de 2009; em 
2011 Rampas, um conjunto de rampas, a partir de imagens 
retiradas da internet; e, em 2012, Avenida Paulista, um conjunto 
de fotografias feitas a quase todas as antenas de comunicação que 
existem na Avenida Paulista, em São Paulo, Brasil, começando 
pelas que se vêem do lado direito e depois pelas que se vêem do 
lado esquerdo, num determinado sentido da avenida.



Algumas Coisas



Carta número cinco
sobre o livro três

Irei fazer pequenas descrições, menos pormenorizadas que as do 
livro um e do livro dois, até chegar à parte nova. Como se sabe, 
começo com a capa do livro "Avenida Paulista", em A4, 
seguindo-se a página três noutro formato, o A3. Aqui mantive a 
mesma imagem, a pintura mural da casa de praia. Segue-se a 
página dupla com a viagem de carro reinventada, várias fotografias 
coladas na parede do atelier. Adiante, na página par, o mesmo, as 
piscinas, mas desta vez o bloco de imagens aparece de outro 
modo, é desfolhado da direita para a esquerda e as imagens vão 
aparecendo neste lado. Na página ímpar mantenho a mesma 
imagem. A seguir, uma novidade. Aparece em página dupla a 
imagem de um copo, pousado numa prateleira de vidro, com um 
espelho no fundo, duplicando a imagem do objecto. É nesta parte 
que aparece outro bloco de texto, as cartas. Espero que não te 
importes. Estão colocadas por ordem de escrita, cada carta duas 
páginas, uma folha. Portanto ao olhar para a primeira carta 
consigo ver no final da página a ponta das que se seguem, em 
escada, como se um livro se estivesse prestes a abrir. Ao desfolhar 
estas páginas e chegar à última, revela-se o objecto que se encon-
trava na mesma prateleira que o copo, a seu lado, um pacote de 
batatas fritas virado do avesso e pousado de pernas para o ar. O 
que se vê é então um objecto prateado. Seguinte, página par, a 
fotografia a cores de uma mota dentro de uma montra, entre duas 
plantas (estas estão lá como elemento decorativo). Página ímpar, a 
fotografia a preto e branco da mesma mota na mesma situação. O 
ponto de vista das fotografias difere um pouco, é aproximado. A 
seguir, outra vez a imagem aproximada de uma parede de 
mármore. Aparecem novamente as imagens em A4 de algumas 
camuflagens usadas para os aviões em papel, mas agora, em vez de 
estarem cosidas por um dos lados, também se desfolham da direita 
para a esquerda, estando impressas frente e verso. Página ímpar, a 
mesma imagem do barco camuflado. Página par, novamente o 
alfabeto e, na seguinte, agora branca, será o sitio onde irá estar a 

folha de decalque, tal como nas versões anteriores. Nas próximas 
oito páginas, mantêm-se as imagens que documentam o processo 
de trabalho no atelier, mostrando algumas versões das instalações. 
Entre o último par dessas páginas foi colocado outro bloco de 
texto, também existente nos livros anteriores, mas desta vez com 
mais entradas e próximo da versão final. Seguinte, em página 
dupla, a cheio, a fotografia a um portão prateado, cujo os volumes 
da chapa sugerem quatro cruzes ou dezasseis triângulos. Nas duas 
páginas seguintes, mantive as mesmas imagens, uma antena e um 
envelope roto. A seguir, duas folhas em branco, contendo entre 
elas três postais, uma vista aérea da vila de Almeida, uma vista 
aérea da cidade do Porto, colocada de pernas para o ar e, o último 
colocado acima destes dois, uma vista para o Terreiro do Paço, 
Lisboa, a partir do rio Tejo, em que a cidade aparece como linha 
do horizonte separando céu e rio. O primeiro postal é visto na 
página par e os outros dois na página ímpar. Seguinte, em página 
dupla, a mesma imagem que aparece no livro dois. A seguir, a 
última página em formato A3, também mantenho a mesma 
imagem que pus no livro dois, a manta de sobrevivência desdo-
brada pela primeira vez. O livro fecha com a contracapa do 
"Avenida Paulista", mais uma vez.
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Carta dirigida a um completo anormal

num só parágrafo

Em ritmo de visita guiada, passo a explicar o livro um, o livro piloto. Ainda a tentar perceber como

o resolvo, começa por um esquema de ideias, em imagens, sem texto. A capa do "Avenida Paulista",

em A4, funciona como uma sobrecapa. O que se segue é num formato A3. Página um, imagens

empilhadas, a maior parte delas escondidas umas nas outras. A primeira mostra o navio camuflado e

a última um padrão que deve ter partido de uma imagem de papel amarrotado, rebatido e em

espelho. Tudo em escala cinza. De seguida, página dupla da imagem do primeiro espaço de atelier.

Aparecem algumas imagens contidas na página anterior, agora dispostas no chão de madeira. Mais,

palmeira em cartão, envelope roto, impressão grande de um fragmento de uma fotografia com uma

piscina, copos de cristal repetidos cinco vezes. Instalação de imagens e pequenos objectos em papel

em forma piramidal e pirâmide invertida sobre a parede, no chão o conjunto de impressões com os

copos de cristal, a minha pirâmide de copos. Há também uma mesa com uma série de postais

agrupados por temas: aviões, vistas aéreas e imagens que incitam a recordar sítios menos turísticos.

Estas descrições corresponderam a seis imagens, três e meia numa página e duas e meia noutra.

Seguinte, página par, imagem a preto e branco de uma piscina semi-vazia, pertencia ao edifício onde

morei em São Paulo. Página ímpar, frame de vídeo feito à queda de água da foz do rio Iguaçu

(Brasil/Argentina), aquilo que eu quis chamar "cenário para um aquário". Seguinte, novamente o

mesmo esquema, na página par, uma vista aérea da piscina de Campanhã, no Porto, captada a partir

do google maps. Página ímpar, o navio camuflado que aparece na primeira página A3. Seguinte, uma

imagem dupla que ocupa quase na totalidade ambas as páginas, esta também do atelier, mas no seu

terceiro espaço, num primeiro estado. Da esquerda para a direita pode-se ver o seguinte: duas

impressões de piscinas, fragmentos de imagens, ambas têm a dimensão de duas vezes o formato A0;

a manta de sobrevivência, que aparece pela primeira vez e que está aqui devido às condições de

temperatura do espaço; uma impressão em formato A4 da imagem do navio camuflado, com uma

margem branca, presa pelos cantos do papel, mas colocada de maneira a não tocar na parede,

formando uma pequena barriga ou onda, uma distorção; para terminar, colocado no canto, o livro

"Avenida Paulista", desmontado. Neste espaço estamos maioritariamente virados para dois Ls, frente,

direita, frente, direita. Seguinte, entre duas páginas em branco está uma folha de decalque formato

A4, aproximadamente, com letras, números, pontuação e outros caracteres. Seguinte, página par e

página ímpar, novamente o atelier, num seu segundo estado, três imagens em cada página. A manta

de sobrevivência aparece novamente, mas com outra forma, aqui já não tão modelada, eliminando

uma porta que não me servia de nada para a instalação. Os copos de cristal, mas agora todos

empilhados, e outras imagens que já apareceram anteriormente, como o envelope ou o navio. Um



avião em papel na parede, feito de papel de embrulho com uma imagem de textura rochosa, em tons

cinza. No chão, folha de papel com uma dobra, definindo um plano horizontal e um plano vertical,

com um recorte, mais ou menos centrado, que faz destacar duas tiras que dobram em sentido oposto,

e dá volume a uma espécie de passagem. São quatro volumetrias do género colocadas lado a lado

fazendo uma pequena passagem de entrada ou de saída para o rato que poderá aparecer por lá. A

passagem está alinhada com uma das ratoeiras existentes no atelier. Na parede, um pouco mais ao

lado, novamente as piscinas com a mesma disposição e, ainda mais ao lado, uma série de folhas em

A5, sobrepostas e com uma das faces pintada a tinta da china, mas pouco direitas pois a gramagem

não suportou a tinta e presas por um prego. Mais abaixo, na mesma condição física, um pedaço de

papel pintado de azul, azul piscina e azul céu. Dois postais, a vista do acampamento com situação

encenada, o outro uma vista aérea do Porto, da década de 70, colocado de pernas para o ar. Por fim,

na banca escura, o alfabeto em cartolina preta em que as dobras desenham as letras. Seguinte, página

par, em ocupação total da imagem, uma das antenas de São Paulo, no final da rua da Consolação,

próximo da Avenida Paulista. É uma imagem a cores, mas é como se não fosse. Página ímpar,

fotografia ao envelope roto, a cores. Entre estas duas páginas, dois postais, o do acampamento e um

outro com a Torre de Belém, em Lisboa, na qual aparecem umas palmeiras que hoje já lá não estão.

A seguir, a última página A3, a cheio, com uma fotografia a um livro sobre técnicas de impressão,

mostrando um erro de impressão. A terminar, a contracapa do "Avenida Paulista" em A4.



nova carta

 sobre o livro dois

Passo a apresentar o livro dois, um desenvolvimento do livro piloto, ainda piloto.

Novamente a capa do livro Avenida Paulista, em A4, mas agora impressa a preto sobre papel preto.

Seguinte, em formato A3, uma pintura mural de uma casa de praia, o edifício parece suspenso sob o

piso zero, de área menor que os pisos superiores, cujas paredes laterais ao portão da garagem contêm

a pintura que aparece na imagem, duas linhas obliquas azuis sobre branco. A seguir, em página dupla,

uma viagem de carro reinventada a partir de fotografias compradas numa loja de venda em segunda

mão. Depois, na página par, as piscinas. Na parte superior da página uma piscina meio vazia, ou meio

cheia, e na parte inferior da página um grupo de imagens empilhadas, cosidas numa das laterais como

se fossem um bloco. Na página ímpar, um frame do vídeo Olá-Adeus que nesta versão mostra o topo

do edifício Parnaso. As pessoas que nele aparecem têm uma ligação ao local em que se encontram, é

o seu espaço de trabalho. Seguinte, página par, a cheio, o mármore que reveste uma parede. Página

ímpar, duas imagens. A da parte superior da página é um barco camuflado, a preto e branco. Na

parte inferior da página um conjunto de imagens organizadas como as das piscinas, em bloco,

impressas frente e verso com a mesma imagem. São três imagens diferentes e foram utilizadas para a

construção dos aviões camuflados. Seguinte, em página cheia, um esquema de um alfabeto que

desenhei a partir de outro alfabeto visto numa exposição. Ao lado, página ímpar, uma pequena folha

de decalque de um abecedário já usado. Nas páginas seguintes aparece o mesmo esquema de imagens

que aparecia no livro um, relativas ao meu atelier e às instalações que fui ali montando, mas agora,

neste livro, as sequências aparecem em páginas seguidas, pela mesma ordem. Página par e página

ímpar contêm uma imagem dividida pelas duas páginas, mais, três imagens numa página e duas na

outra. Nessas imagens: uma folha pintada com guache pendurada na parede, stencil pequeno de

palmeira, impressão dos copos de cristal para a pirâmide, formas em papel com dobras de barcos,

impressão de uma chapa em bronze para gravura antes de ser trabalhada, algumas impressões a

preto e branco da escala de cores do editor de texto do Mac, pequenos recipientes com tinta seca,

envelope A5 roto, impressão grande a cores de fragmento de uma das piscinas que aparece na página

das piscinas anteriormente descrita, papel de embrulho com padrão a preto e branco, o esquema de

alfabeto desenhado, mesa com postais de aviões, vistas aéreas de São Paulo, Veneza, Porto e

Dresden, postais que fazem recordar alguns locais de Santa Maria da Feira, postais de São Paulo com

o objecto retratado mal enquadrado, dois envelopes de correio aéreo e a palavra post quase invisível.

Estes objectos foram montados no primeiro espaço do atelier. A seguir, em página dupla uma vista

do terceiro espaço do atelier com duas impressões de fragmentos de imagens com piscinas, a manta

de sobrevivência, uma impressão em A4 do barco camuflado que apareceu numa página anterior, em



que tinha sido criada uma barriga no papel, e o livro "Avenida Paulista" desmontado e disposto num

canto.  Seguinte, página par, três imagens que contêm a manta de sobrevivência a cobrir uma porta

do atelier, como se a eliminasse do espaço; os copos de cristal empilhados; a folha de papel de

embrulho; a escala de cor do editor de texto do Mac a preto e branco; a impressão da chapa de

bronze; os objectos em papel pintado com formas de barcos; o envelope roto; o barco camuflado,

três vezes; o papel dobrado que forma dois planos perpendiculares com duas tiras que são recortadas

formando uma saliência, uma passagem para o rato que poderá aparecer no atelier, quatro vezes; uma

dobragem em papel de um avião; o avião camuflado, colocado na parede. Em cima da banca o

alfabeto, cujo o esquema foi mostrado numa página anterior, executado em cartolina preta, formato

A5 e dobras. Página ímpar, três imagens também, contendo a manta de sobrevivência ainda na

mesma posição, uma chapa de bronze colocada no chão paralela à parede, todos os elementos de que

já falei antes, mais folhas de papel A5 pintadas numa das faces a tinta da china, umas sobre as outras,

meio enroladas. Folha de formato inferior às anteriores pintada de azul e dois postais, um de uma

situação encenada num acampamento, o outro, uma vista aérea da cidade do Porto posto de pernas

para o ar. Seguinte, página par, uma outra fase da instalação no mesmo espaço de trabalho, contendo

um grupo de postais montado em fole, desdobrado, duas folhas impressas com um padrão formado

por uma imagem várias vezes rebatida, um par de luvas, as luvas de sobrevivência, uma dourada e

outra prateada, a manta de sobrevivência dobrada, a chapa de cobre e um cartão prensado posto na

vertical e encostado à parede, que junto à chapa parece dar continuidade a outra forma. Página ímpar,

duas imagens rebatidas, uma é uma mota dentro de uma montra de uma loja próxima de dois vasos

com plantas, a outra o mar apenas. As duas a preto e branco. No meio destas duas páginas aparece

um bloco de texto, num formato pequeno, aproximadamente A6, com as seguintes entradas:

algumas coisas; sobrevivência; camuflagem; piscinas; mais coisas; imagens de semelhança

ou de repetição; paredes, chão e tecto, como páginas de um livro; a dobra em três versões;

viagem de grupo, deslocação e ilhas; postais; e vista de cima, vista de baixo. Seguinte, página

par, uma antena de São Paulo, desta vez, do cimo do edifício Copan. Página ímpar, o envelope roto

que já aparecia no livro um. Seguinte, página par e página ímpar vazias, entre estas dois postais. O

que se encontra mais abaixo é visto sobre a página par e o que se posiciona mais acima é visto sobre

a página ímpar. O primeiro já fez parte de algumas instalações mostradas no espaço de atelier,

apresentado nas páginas anteriores, sendo este uma vista aérea do Porto posicionada ao contrário. O

segundo, um hotel em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Seguinte, em página dupla, fotografia feita a partir

de dentro de uma piscina. Seguinte, a manta de sobrevivência desdobrada pela primeira vez, colocada

no chão. Por último, em A4, em impressão preto sobre preto, a contracapa do livro "Avenida

Paulista".



Uma viagem ao espaço

Há coisas que não aparecem nos livros e que se calhar ainda não foram reveladas. No espaço há

objectos ainda não descritos anteriormente e que eu gostava de dar a conhecer. O atelier é um pouco

recortado, pois a sua forma em planta não é simplesmente um quadrado, um rectângulo ou um

círculo, mas algo em forma de escada num dos lados, com outras duas partes rectas encontrando-se

num ângulo de 90º aproximadamente. Acho que ainda não tinha referido que as paredes são brancas

e o tecto tem várias lâmpadas fluorescentes, a única forma de ter luz de trabalho no espaço. As

portas e janelas são em madeira, pintada a verde escuro. Já me disseram que esta sala tem uma bela

vista para o jardim, mas eu ainda não a vi. As novidades: uma chapa de alumínio, junto à de bronze;

um balão de papel de seda (balão de S. João); um pedaço de papel para fazer a guarda dos livros;

várias tampas de caixas de plástico com tinta azul; impressões colocadas na parede, sobrepostas,

agora estão ali como objecto; uma imagem a preto e branco A4 da manta de sobrevivência

desdobrada pela primeira vez; a embalagem de uma tablete de chocolate com uma nota de 500 euros

impressa; dois pequenos móveis de arquivo com duas pequenas gavetas, no total são quatro, mas só

três é que estão lá e apenas uma ocupada com a minha colecção de postais. Junto a cada parede recta

há uma banca, a longa é branca e a curta é preta. Em cima da banca branca há sempre um monte de

papéis e imagens. Algumas coisas nunca servirão para nada, se olhar para lá, sem andar a remexer

todo aquele material, consigo ver: dois desenhos, grafite e tinta sobre papel, de duas palmeiras; uma

pequena folha de papel pintada em toda a sua superfície de azul; a asa partida de um avião de brincar;

algumas partes de volumes construídas em papel, são objectos de dimensões pequenas; algumas

folhas A3 de impressões que já não iriam servir para nada correspondentes a partes das imagens com

as piscinas, as que tinham uma dimensão de duas vezes A0. E pouco mais. Alguns materiais como

tintas de esmalte acrílico, guaches, spray, luvas em latex, pincéis, manga plástica e um bloco de folhas

A4. Mais ao fundo da sala, na mesma banca, cartolinas A2, pintadas, cortadas e dobradas, uma

tentativa de construção de letras. Frente a essa branca fica a parede que não é recta, que avança no

espaço, dobrando-se várias vezes na vertical. Direita, frente, direita, frente, direita, é assim que a

poderei descrever. Numa dessas pregas encontra-se uma porta que dá acesso a uma porta exterior e a

uma arrecadação. Foi essa porta que várias vezes cobri com a manta de sobrevivência. Agora está

descoberta e a manta encontra-se na última parede desse lado, junto à porta de entrada.

Por vezes aparecem outros elementos avulsos, mais ou menos esquecidos, talvez por não se

encontrarem dentro deste espaço, mas no mesmo edifício, como o falso tapete persa. Um elemento

mais associado ao ambiente doméstico que ao ambiente de trabalho, localizado no último andar.

Falta apenas falar do mais novo conjunto de postais adquiridos: vista aérea da vila de Almeida, cujas

muralhas estão dispostas em forma de estrela; vista aérea da Lagoa das Furnas, na ilha de S. Miguel,



Açores; Greetings from GREECE, um postal com quatro imagens, três de alguns locais da Grécia e

uma com o mapa do país; um avião da companhia TAP, o Boeing 727, a sobrevoar terras

internacionais; uma piscina de um hotel na ilha de Mallorca, Espanha; a piscina da praia Grande,

Sintra; a praia do Tamariz, Estoril, cheia de toldos; uma praia junto a uma falésia, chamada La

Calobra, também na ilha de Mallorca; mais uma bird's eye view de uma praça em Londres, em que o rio

Tamisa aparece lá ao longe sob tom azul piscina.



Como explicar todo este material

quatro hipóteses

Agora, lanço um conjunto de hipóteses que irão descrever algumas soluções para trabalhar num

espaço imaginário os objectos e imagens produzidos, colocando-os fora do seu habitat natural, o

atelier.

O espaço que imagino, é sempre o mesmo, na sua forma aparentemente rectangular, mas apresenta

um recorte e uma parte da parede, que chamarei de invisível. O espaço que descrevo é em forma de

L.

Hipótese um: estarão dispostos alguns objectos no espaço. Nas duas paredes que fazem corredor de

entrada para o rectângulo, a pequena perna do L, encontram-se de cada lado uma prateleira preta,

ambas com objectos pousados. Do lado direito, um conjunto de pequenas piscinas, objectos azuis

feitos em tinta acrílica, no lado esquerdo vinte e seis folhas de cartolina preta, formato A5, pousadas

na vertical, desenhando com dobras as letras do alfabeto. Mais à frente, quando se entra no

rectângulo, o espaço está escuro. Seguido do alfabeto, nessa mesma parede, uma outra prateleira

preta com um conjunto de aviões camuflados, dobragens feitas em papel. Os padrões dos aviões são

todos diferentes. No chão, à direita se estivermos de costas para os aviões, há a manta de

sobrevivência desdobrada pela primeira vez, como na imagem que aparece no livro dois, iluminada,

fazendo ressaltar o seu brilho. Do outro lado, à esquerda se estivermos de costas para os aviões, um

conjunto de imagens projectadas. Um banco de imagens, umas que já foram impressas, outras que já

apareceram no livro um e no livro dois, e outras que apenas participam no processo e que se ligam

às restantes. Esta projecção é contínua, as imagens estão posicionadas de forma aleatória, o formato

da projecção deve ser aproximadamente 70x100cm. Na parede frente aos aviões há a projecção de

um vídeo de trinta segundos, a cores, sem som, sendo feita uma sessão de hora em hora. A projecção

do vídeo sobre tela tem um formato aproximado de 200x300cm.

Hipótese dois: no corredor de entrada no rectângulo, na parede do lado direito, onde, na hipótese

um, existia a prateleira das piscinas, está colocado agora um objecto constituído por uma chapa de

bronze, elevada na parede, e um pedaço de cartão prensado posto na vertical, pousado no chão e

encostado à parece, objectos que postos lado a lado dão continuidade a uma outra forma. Quando se

começa a entrar no rectângulo, sente-se que o espaço está escuro, na parede do lado esquerdo há

uma dupla projecção de slides, que mostra um banco de imagens referentes ao processo de trabalho,

algumas já apareceram no livro um e no livro dois. O formato de cada projecção é de 70x100cm. As

imagens apresentadas pelo projector um são as mesmas do projector dois, mas aparecem com uma

ordem diferente. Na parede à nossa frente, uma chapa de alumínio polido, aproximadamente formato

A3 ou um pouco maior, colocada na vertical, apenas pousada no chão, paralela à parede. Um foco



aponta para a chapa. Na parede oposta a esta, a manta de sobrevivência, colocada no chão,

desdobrada pela primeira vez, também com um foco sobre ela. A manta mede aproximadamente

220x140cm. Na parede oposta às projecções de slides, há uma tela com 200x300cm, onde é

projectado um vídeo, Olá-Adeus, com a duração de trinta segundos, em sessões de hora a hora.

Hipótese três: há três peças que se mantêm, relativas à hipótese anterior, tal como o espaço com o

ambiente escuro. A manta de sobrevivência, continuando na mesma posição, a dupla projecção de

slides e o vídeo Olá-Adeus, estes dois mais ou menos na mesma posição, podendo-se deslocar ou

um pouco mais para a direita, ou um pouco mais para a esquerda. Na projecção de slides

acrescententa-se o facto de as imagens aparecerem organizadas por categorias. Na parede oposta à

que se encontra junto à manta de sobrevivência, isto é, tendo do lado esquerdo as duplas projecções

e do lado direito a projecção do vídeo, encontra-se um conjunto de imagens impressas, colocadas na

parede, à semelhança das instalações que foram feitas no atelier, descritas em cartas anteriores. As

dimensões atingidas são de 150x200cm, aproximadamente.

Hipótese quatro: na parede do lado direito do corredor de entrada no rectângulo surge uma peça

descrita anteriormente, a chapa de cobre (sempre lhe chamei bronze mas desde a primeira carta que

queria dizer cobre, a cor enganou-me) colocada na parede e ao lado um pedaço de cartão prensado,

pousado no chão e apoiado na parede, sugerindo uma outra forma. Mantêm-se outras duas peças,

relativas às hipóteses anteriores, a manta de sobrevivência e o vídeo Olá-Adeus, nas mesmas

posições. Na parede em frente à da projecção do vídeo, um conjunto de impressões, de montagem

semelhante às descritas na hipótese três, mas numa escala maior. Algumas pertencem ao banco de

imagens, outras foram encontradas, como papéis de embrulho, postais, fotografias, bem como

algumas  coisas que já foram descritas antes, como a pirâmide de copos, os volumes em papel que

dão passagem a um rato, o envelope roto, as impressões do barco camuflado, outras impressões de

camuflagens usadas para os aviões em papel, papel pintado, desenhos (poucos), pequenos volumes

também em papel, ou parte destes, piscinas vistas de cima, antenas vistas de baixo, dobras;

características como dominância da cor azul e simetrias.























algumas coisas

Algumas coisas sobre o estado do espaço de trabalho nestes últimos três
meses.
Passei por três salas, semana e meia na primeira, uma semana na segunda e
permaneço na terceira até agora. Durante o período de trabalho nesses
espaços fui fazendo instalações com o material que reuni, tentando responder
a ideias que queria incluir no projecto. Há ideias que entraram e saíram, o
objecto pode ter ditado o seu fim. Há ideias que permanecem e há
características relacionadas com o método de trabalho que continuam
presentes, como a constante recolha de imagens ou objectos relacionados
com um tema ou com outro objecto, espécie de formação de colecções,
como o grupo de piscinas, o grupo de antenas e o grupo de postais.
A ideia começou por ser trabalhar a imagem, bidimensional, e a criação de
relações entre várias imagens, algo próximo de um estudo visual. A criação de
semelhanças pelos seus formatos, características cromáticas, conteúdos e
relações formais com o espaço de trabalho, que foi até agora o atelier.
Pelos três espaços de trabalho passaram objectos e instalações que poderão
ser descritos da seguinte maneira: escala de cores a preto e branco; padrão
rebatido a tons cinza; fragmento de fotografia com piscina; 2 barcos a escala
cinza, um é o Titanic, o outro um barco de guerra camuflado onde apliquei
uma distorção; duas figuras de barco em papel branco pintado; um postal da
Torre de Belém; um stencil em forma de palmeira; uma fotografia de grupo
(de uma viagem); uma pirâmide de copos de cristal; formas piramidais; uma
mesa com uma selecção de postais; a palavra post e dois envelopes de correio
aéreo; vistas aéreas, vistas equívocas e falsos postais; barco e água, tom azul,
tom cinza; viagem de grupo, deslocação; pirâmide de copos, tons cinza, frágil;
duas piscinas vistas de cima, uma no chão, outra na parede; espécie de
rebatimento sem correspondência formal; dobra horizontal; dominância da
cor azul; manta de sobrevivência, calor, brilho, luz; barco camuflado;
impressão em escala cinza; folha saliente da parede; postal com vista aérea do
Porto, posicionado de pernas para o ar; postal de acampamento com vista
para o mar, uma encenação, faz lembrar Jeff Wall; livro "Avenida Paulista"

desmontado; páginas expostas no canto; dobra vertical; dominância da escala
cinza. Outras descrições ainda. Rebatimentos de algumas anteriores, como
agrupamento de objectos, aos pares; organização de famílias de objectos: as
camuflagens, os transportes (câmaras), simetrias, novamente os pares.
Simetrias e repetições. Séries, repetições de objectos da mesma família.
Famílias existentes: sobrevivência, camuflagens, piscinas (a continuar). A
dobra.



sobrevivência
uma descrição do espaço

Esta palavra vem da manta de sobrevivência que está sempre no atelier, cuja
temperatura não é nada amigável. É necessária lá, para uma emergência que
possa surgir. Penso muito em acidentes e depois estremeço a cabeça para que
o pensamento se vá. Ali o acidente ainda não sei bem qual é, mas implica
fuga.
Algo terá de sobreviver, de escapar ao desastre, de durar.
O espaço apresenta uma dobra natural e, se começarmos pela parede do lado
esquerdo, o percurso junto a ela é frente, direita, frente, direita, dois Ls. O
chão é feito de quadrados brancos de faces paralelas às paredes. Existem duas
bancas, outro L, uma parte é branca e outra parte é preta. Estas características
são dominantes na criação de alguns dos objectos e desenvolvimento do
projecto.
Começam a crescer objectos de sobrevivência, além da manta, as luvas (com
características cromáticas comuns), a estes poderá juntar-se tudo que apareça
aos pares. Estes instrumentos de sobrevivência também são aqueles que
passaram, que foram aprovados, os que ficaram, os que terão continuidade,
os que quero fazer durar.

camuflagens

Invisibilidade.



piscinas

São muitas vezes tanques, no sentido de reservatório de água, e espaço de
passagem, de um lado para outro, ou de um estado para outro. Algo que
pode estar cheio de uma massa, a água, tornando-se num espaço com outra
densidade, que no seu interior, implica uma outra maneira de estar. Pode ser
pequeno, em que todos os limites estão ao nosso alcance visual, ou grande,
em que os limites nem sempre são visíveis e onde é possível perder coisas e
nos perdermos também. Já é um limite em si, o facto das nossas capacidades
físicas não nos permitirem estar muito tempo dentro de água, isto é, em
contacto total com esta. Contida numa piscina, a água torna-se bastante
apetecível.
Neste momento, no meu espaço de trabalho existem vários tipos de piscinas.
Fotografias das piscinas dos vizinhos, vistas da minha casa em São Paulo. A
piscina de Campanhã, vista através do google maps. A piscina de água salgada
no Estoril. Objectos-piscina, como as tampas de caixas de plástico, cobertas
de tinta azul. Piscinas cheias e piscinas vazias. Em papel ou em tinta.
As culpadas pela predominância da cor azul.

mais coisas

Uma nova actualização física do espaço: o atelier está dividido, fiquei com
metade, mas ainda tenho dobras na parede; o extintor de incêndio, que foi
colocado na sala há pouco tempo, ficou do meu lado; acho que o vou juntar a
sobrevivência.
Às simetrias e repetições, séries e repetições de objectos da mesma família
posso chamar-lhes agora imagens de semelhança ou de repetição.
Atribuí-me três tarefas para este mês (Maio). Terminar as piscinas (os
pequenos objectos das tampas de caixas de plástico), terminar os aviões
camuflados e, ligada a esta última, produzir mais camuflagens que surjam de
imagens que eu tenha feito. As piscinas estão a andar, os aviões nem por isso,
as camuflagens mais ou menos.

Talvez não tenha referido as coberturas em relação às quais voltei a
interessar-me, por agora passar todos os dias por um edifício perto de minha
casa que está em obras. Parece um véu colocado no edifício, torna o aço e o
betão mais suaves, mais delicados. Esconde e elimina aspectos do objecto.
Assemelha-se um pouco à função da manta de sobrevivência no meu espaço
de trabalho, elimina aspectos da sala, passa a fazer parte da instalação e é
objecto autónomo também.



imagens de semelhança ou de repetição

Quando uma imagem parece pertencer a um espaço, mas na verdade não
pertence. Relaciona-se apenas com ele, formalmente.
Como no caso do vídeo Topo no espaço da escola Parnaso. Não filmei o
topo daquele edifício e, se observarmos bem, ele nunca poderia ser assim,
mas inevitavelmente é-lhe associado. Assemelha-se.
A semelhança acaba por acontecer em imagens do mesmo tipo, as que estão
agrupadas por categorias/temas. Por exemplo, há imagens em que os
elementos comuns são edifícios. Entre alguns que pertencem a São Paulo,
outros ao Porto e outros à Amadora, mostrados lado a lado, o ambiente
geográfico é descontextualizado. O mesmo se pode passar com as piscinas.
Esta relação apenas é estabelecida pela aproximação formal dos objectos. A
semelhança implica uma descontextualização desse objecto ou cenário que é
favorecida pela repetição.

paredes, chão e tecto como páginas de um livro

As imagens-objecto são inevitáveis. Acontecem a partir da combinação e
recombinação de imagens e objectos em papel, podem ser produzidas ou
encontradas. A sua forma objecto resulta da combinação entre elas segundo
critérios formais ou cromáticos.
São um conjunto de imagens para uma só instalação, podendo variar a
dimensão e a aparição. A disposição destas é pensada no espaço como se
fosse um livro, como se pensasse no arranjo gráfico, só que neste caso posso
andar dentro dele. A escala altera-se, já não tenho a visão geral do seu
aspecto, como se estivesse a olhar apenas para os pormenores. Tudo passa a
ser papel e tinta.



a dobra em três versões

A dobra pode aparecer tanto no espaço de exposição como nos objectos, nos
papéis dobrados ou desdobrados e nas imagens em espelho. São estes os três
sintomas. No espaço, dobras verticais e dobras horizontais, vários Ls. No
objecto tem a capacidade de lhe acrescentar linhas, de desenhar.
As dobras na parede, e a sua participação nas instalações, fazem desta uma
grande folha de papel onde colo e onde encosto outras folhas de papel. Tudo
neste espaço se repete, embora os objectos e as imagens sejam
maioritariamente diferentes uns dos outros e descrições após descrições vão
aparecendo elementos novos, ou por terem sido recentemente lá colocados
ou por terem escapado, isto é, não terem sido descritos antes. Estes objectos
e este espaço podem ser dobrados várias vezes, em vários sentidos,
desdobrados e voltados a dobrar. Há uma forte relação entre dobra e
repetição, também como elemento que acentua e torna evidente, num sentido
de excesso. Um espaço interior, ou mesmo um edifício, pode ser
consecutivamente pregueado, avançando tanto na vertical como na
horizontal, cheio de cantos e esquinas, que dão força ao material.
 “(...) texturas e formas pregueadas. O barroco inventa uma possibilidade de
dobra e textura: existem as texturas através das quais a matéria se torna
"material", e os pregueados envolventes da alma através dos quais a forma se
torna "força".”(1)

Estas dobras no espaço podem ser vistas como linhas de continuidade de um
objecto para outro, através de relações formais, como já aconteceu nalgumas
das instalações que fiz no atelier, relacionando objecto e espaço. É formado
então um conjunto de linhas, uma teia, como se segurasse tudo, tornando o
que é visível numa peça única. E nisto podemos identificar vários tipos de
dobra: dobrar uma esquina, um canto, passar de um plano para outro, de um
espaço para outro, recortar o espaço, dobrar papel, redobrar, replicar.
Dobra de duplicar.
Antiga moeda portuguesa, actual moeda em São Tomé e Príncipe. 1 euro =
24.560,837 dobras.
(1) RAJCHMAN, John - Construções [Constructions]. Lisboa: Relógio D´Água Editores, 2002. p.26.

viagem de grupo, deslocação e ilhas

Até ao momento, uma fotografia de grupo de uma excursão e uma viagem de
carro reinventada.
Alguns meios de transporte como o barco e o avião. Duas coisas que me
interessam aqui, o facto de serem meios para deslocação e de serem câmaras,
objecto isolado. Tanto o modo de deslocação do barco como do avião não
são feitos em terra. O avião cercado de ar, o barco cercado de mar, cada um
no seu deserto. Esses objectos isolados podem ser vistos como ilhas, algo que
tem as fronteiras bem definidas, que tem um limite físico que o distingue bem
do que vem a seguir.
O avião exerce uma forte presença nos postais, pode-se associar a algo
redundante, uma coisa que se desloca, que viaja, representada num objecto de
escala bem mais pequena, mas que também viaja. Há sempre algo a
transportar nessa deslocação, pessoas e mercadoria, imagem e texto, um
conteúdo, que vai de um lugar a outro mais ou menos distante.
Barco, assim dito, pode significar qualquer embarcação. Os que vão
aparecendo nas instalações ou são impressos, onde se percebe de que tipo de
embarcação se trata, geralmente navios com pinturas de guerra, ou são
hipotéticas embarcações, feitas em papel com dobras que conferem volume
ao material. O barco como objecto estanque, no sentido em que não deixa
passar água, que está bem tapado, o inverso de piscina.

Outras ilhas: os postais.



postais

Os postais sempre apareceram como uma imagem, um fragmento, que viaja.
Uma imagem que pode estar isolada de outros referentes. O seu referente é
ela própria. Está isolada.
O critério de recolha dos postais é definido pelas seguintes palavras:
palmeiras, água, exótico, anacrónico, hotéis. O que me interessa neles é
sobretudo o local a que se referem, o local ao qual apelam à memória.
Parecem sempre sugerir situações e espaços ficcionados, pequenos cenários,
falsas memórias. No geral, o postal  faz recordar um local de determinada
maneira, diferente daquela que experienciámos. Estes postais são sobretudo
para aqueles que viajam por recreio.
Os responsáveis pela deslocação de um conteúdo, uma mensagem, seja ela
imagem ou texto.
Até ao momento a minha colecção conta com 66 postais, 42 deles contêm a
cor azul céu/azul piscina, 11 deles são vistas aéreas (vista aérea exclui o ponto
de vista tomado de uma zona ligeiramente mais alta que o local fotografado),
7 deles contêm aviões da companhia TAP, 2 deles têm erros de impressão
mas saíram para o mercado, 3 deles são falsos, são imagens impressas em
papel fotográfico, vendidas como postal.

vista de cima, vista de baixo

Olhar de cima e olhar de baixo. É o caso das antenas, das piscinas, do vídeo
Topo e do Olá-Adeus, e de AR PORTUGAL.
Quando se olha para baixo. Estar afastado e estar simultaneamente no centro
de tudo. Como refere Goethe em "Viagem a Itália", descrição que faz de
quando sobe às torres das cidades.
Há um afastamento que nos coloca noutra posição, como se estivéssemos no
centro da situação, mas com uma vista geral.
A maior parte dos postais pertencentes à colecção, geralmente paisagens,
corresponde a este ponto de vista.
Olhar de baixo já corresponde a uma outra disposição física, a de ver além do
que se passa no sítio onde nos encontramos, e olharmos para cima, para os
limites dos planos verticais.



brilho, luz

Brilho dourado e brilho prateado, são características presentes nalguns
objectos como as chapas em cobre e em alumínio, e na manta de
sobrevivência, que têm a capacidade de reflectir a luz.
Luz contra os olhos. Uma certa cegueira. Luz e imagem.
Algo que ressalta ao olhar, com vivacidade, apetecível. A melhor descrição
que consigo agora são as gigantes placas com bolos e gelados que bóiam na
piscina do filme Palombella Rossa, de Nanni Moretti. OS BOLOS, que fazem
as pupilas dilatar.
Luz e calor.

predominância da cor azul

Pode ser azul piscina ou azul céu. Uma cor que pode intervir nas instalações
pela sua referência e destaque em várias imagens utilizadas para estas,
sobretudo os postais, que na sua totalidade representam paisagem, contendo
céu ou água, ou os dois. Embora se saiba que a água e o céu (ar), são
translúcidos, ambos visualizados em grande densidade, são azuis.  Torna-se
numa cor figurativa, que representa esses elementos.
Alguém ficou azul: embaraçado; sangue azul: nobreza; é ouro sobre azul:
calha mesmo bem, é óptimo. Azul celeste, azul claro, azul cobalto, azul
escuro, azul ferrete, azul marinho, azul safira, azul turquesa, azul violeta, azul
da prússia, azul de metileno, azul cerúleo, azul ftalo,  azulado.



falso exótico

Palmeiras, cenas de postais, encenações. São as referências utilizadas para a
produção de imagens, ou para a selecção das imagens achadas. Estes
elementos aparecem em composições num contexto por vezes discordante,
inexplicável. O exótico surge dessa conversa de surdos. É uma ideia de
cenário fora do seu tempo.

de passagem

As ideias que passaram e não ficaram, como o cenário para um aquário, que
era suposto ter sido uma instalação de vídeo. O falso tapete persa do edifício
onde era o atelier, objectos com presença pontual.
A transição de sala para sala, como conto em algumas coisas.
Os objectos em papel, para o possível rato que pudesse aparecer, de um
momento para outro, sem demora. Não são sítios para estar ou demorar.



tom cinza

Há um esbater e uniformizar da imagem quando esta é a preto e branco, que
na verdade se traduz numa escala de cinzas que vai desde o preto ao branco.
A maior parte das imagens que tenho utilizado são assim impressas, estando
bastante associadas a um modo de impressão e reprodução, a fotocópia.

alfabeto

Todas as letras do alfabeto. A letra como imagem, como ferramenta para a
escrita. Estão ali dispostas para qualquer necessidade de formar palavras,
guardadas, prontas a usar. São necessárias muitas repetidas como vários
aaaaaaa, vários rrrrrr, vários ssssss, alguns uuuu, poucos kkkk, wwww e yyyy.
Tabela de frequência da ocorrência de letras na língua portuguesa: (2)

Letra - Frequência
A - 14,63%
B - 1,04%
C - 3,88%
D - 5,01%
E - 12,57%
F - 1,02%
G - 1,30%
H - 1,28%
I - 6,18%
J - 0,40%
K - 0,02%
L - 2,78%
M - 4,74%
N - 5,05%
O - 10,73%
P - 2,52%
Q - 1,20%
R - 6.53%
S - 7.81%
T - 4.34%
U - 4,63%
V - 1,67%
W - 0,01%
X - 0,21%
Y - 0,01%
Z - 0,47%

(2) Alfabeto português <http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_português>. [consultado a 10/09/2012]



repetição

Estão presentes nas imagens e objectos produzidos vários sintomas de
repetição e uma forte tendência para a criação de séries. Os aviões
construídos em papel, as pequenas piscinas que surgiram das tampas em
plástico, a repetição das cores, dos tons cinza, as imagens em espelho. Há
uma repetição de conteúdos e de formas. A dobra como repetição, o
agrupamento de objectos aos pares como repetição, a semelhança entre as
imagens como repetição.
A ideia de repetição também está presente como algo cíclico. Os objectos
podem ser feitos e refeitos, produção de outras versões tendo como origem o
mesmo objecto ou a mesma imagem.
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