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Resumo

Um exercício para tabelar um fenómeno é um projecto e é uma história.

Este projecto orientado face às horas de menos sol, quando a luz branca é mais 
difusa e se torna mais fácil ver a sério, relaciona-se sobretudo com a ideia de 
um exercício de procura e reflexão contínuas de fenómenos que desenham à 
nossa volta uma órbita.

Estes fenómenos são coisas difíceis de explicar: vivem em estados de sombra, 
limbo ou deriva e ficam em todos os tons intermédios que viajam de uma margem 
à outra, excedendo as dicotomias do que está distante e próximo, do rotineiro 
e circunstancial, do simples e intangível. São múltiplos, movem-se entre várias 
definições, lembram-se da impermanência, encadeiam-se e contrariam-se entre 
si, contrariando-se a si mesmos. Colocados entre os terrenos da astronomia  
e das coisas do macrocosmos, das relações espaço-tempo, dos desfasamentos, 
do remoto e das zonas limite, estes fenómenos são colocados à vista através  
de fascínios e fervilham numa natureza delicada em que as suas realidades  
e relações são instantâneas e efémeras. 

Esta natureza é o espaço de pensar, projectado no estúdio como palco dos 
objectos e dos dispositivos, que lida com a urgência de contaminações para fazer 
acontecer e dar forma às coisas, potenciando as micro-ficções, narrativas que 
são sistemas de construção onde cabem analogias, paralelismos, coincidências, 
repetições e colecções. Vivem para trazer de volta o que está longe por avanços 
e recuos que deixam vincos, servem para manter todas as versões e todas 
as faces dos objectos e para não esquecer o que de outra forma poderia ser 
esquecido.

A dificuldade de explicar estas coisas que não foram feitas para serem explicadas 
termina e começa neste projecto, apresentado em formato de relatório e pensado 
em quatro partes: um primeiro livro, Anexo, cuja função é apresentar as formas 
e intenções essenciais do projecto; um segundo livro, Navegação, que funciona 
como introdução e guia para viajar pelo projecto, complementando sobretudo 
a leitura do terceiro livro, através de índices e gráficos; o terceiro livro, que é a 
peça central do projecto, encena em suporte papel os diálogos dos materiais e 
das imagens e torna-se uma cápsula do tempo, capturando a sequência e/ou 
entrelaçamento dos trabalhos, a forma como se pensa e como se faz; em quarto 
lugar, uma exposição final que será um exercício de tocar todos os pontos e, por 
fim, abrir esta cápsula.
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Abstract

Um exercício para tabelar um fenómeno (or An exercise to label a phenomenon) 
is a project and a story.

This project, oriented towards less sunshine hours when white light is more 
diffuse and it’s easier to observe, is related with the idea of an exercise of 
continuous search and reflexion for phenomena that orbit around us.

These phenomena are difficult to explain: they live in states of shadow, limbo 
or drift and lie in every mid-tones that travel from edge to edge, exceeding the 
dichotomies of what it’s distant and near, of ordinary and circumstantial, of 
simple and intangible. They’re multiple and move between several definitions, 
recall impermanence, tie and contradict each other, contradicting themselves. 
Placed between astronomy and macrocosmos matters, space-time relations, 
gaps, remote and boundary sites, these phenomena are exposed through 
obsessions and boil in a delicate nature where their realities and relations are 
instantaneous and ephemeral.

This nature is the thinking void, reflected in the studio as a stage of objects and 
devices, that deals with the urgency of cross-contamination to make it happen 
and shape things, enhancing micro-fictions, narratives that develop systems 
where analogies, parallelisms, coincidences, repetitions and collections fit. 
They live to bring back what is distant through advances and retreats that leave 
traces and act as keepers of all objects’ versions and faces and exist not to forget 
what otherwise might be forgotten.  

The struggle to explain this things that were not made to be explained ends 
and begins with this project presented in a report format and organized in 
four parts: a first book, Appendix, that aims to present the essential shapes 
and purposes of the project; a second book, Navigation that acts like an 
introduction and guide to browse through the project, mainly supporting  
the third book with indexes and graphics; the third book, that is the central  
piece, stages the dialogues of materials and images on paper and turns into  
a time capsule, capturing the sequence and/or intertwining of works, the way 
of thinking and doing; as fourth place, a final exhibition that will certainly  
be an exercise of touching all those matters and at last opening this capsule.
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uma descrição do meu trabalho
pela lógica mais cronológica possível 

Auxiliar de Gravidade é um projecto iniciado em 2016, mas em constante 
construção, que recolhe momentos-vídeo das transmissões em directo na 
Estação Espacial Internacional. Depois de realizar a instalação (un)limited 
spaces (2016), composta por dois vídeos exibidos em monitores face a face  
que colocavam em evidência as semelhanças e disparidades entre o solo 
terrestre e o solo lunar, tornou-se importante a ideia de um arquivo-vídeo 
das coisas que acontecem no espaço. Até à data existem 12 capturas vídeo 
realizadas exclusivamente em directo e de momentos particularmente 
quotidianos, misteriosos ou absurdos. Paralelamente a esta série foi iniciada 
uma recolha de imagens e vídeos de fenómenos e coisas vulgares em Terra — 
assim nasceu a colecção Imagens Cápsula. As imagens e vídeos desta colecção 
vão aparecendo e reaparecendo regularmente em diferentes projectos, porque 
se relacionam de formas muito particulares com outros elementos, com outras 
ideias e propostas ou porque acabam por crescer e dar início a outras histórias.

Os vídeos relativos aos três trabalhos mencionados podem ser consultados no 
DVD - Arquivo de vídeos.
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Playlist for when you finally step on the moon (2017) é uma outra colecção 
que, ao contrário das duas últimas, se encerra num período temporal. Dela 
fazem parte dois livros gémeos, um apenas com texto, outro apenas com 
imagens (imagens apropriadas e Imagens Cápsula). Este trabalho foi realizado 
como resposta a uma proposta para trabalhar o gesto, revelando-se muito 
importante para pensá-lo como face da dúvida e a mentira como face da 
verdade; acabou também por lançar o desafio à pesquisa Moon: Fly Here 
(2018), sobre uma cidade norte-americana chamada Moon e todas as analogias 
que podem ser feitas a partir da escolha deste nome.
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Ainda a pensar sobre estes dois projectos, há um evento pessoal que decorre 
no mesmo espaço de tempo e que marca definitivamente o trabalho. A morte 
do meu avô, que durante anos foi capitão da marinha mercante e que sempre 
povoou a minha vida de histórias intemporais, fez surgir É uma parcela muito 
pequena (2017), que acabou por se encaixar perfeitamente na proposta de 
exposição colectiva marcada pela comunicação e pela ligação ultramar. Este 
trabalho utiliza como base um dispositivo de projecção de luz que permite 
criar uma composição delicada com fitas de filme e uma lupa. Apesar do 
extenso arquivo e pontos de relação entre os meus objectos e os objectos 
da marinha herdados, a imagem-composição entendia-se no ambiente de 
intimidade entre as coisas, mantendo-se uma parcela muito pequena do que 
há, mas que é suficiente para começar uma história e para concluir um estado 
de imersão. 
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Nos sentamos alrededor de la mesa y entonces me di cuenta, que estaba 
realmente impaciente por saber cuál iba a ser nuestro destino (2017)  
é um trabalho realizado com uma amiga e artista, Carmo Azeredo, fruto  
de um projecto em comum chamado The Missing Revolution (2017).  
As questões trabalhadas neste último projecto e a oportunidade de construir 
uma única peça levou-nos ao livro Destino: Deneb IV, de A. Thorkent,  
um achado de viagem que relata uma ficção científica e onde encontramos  
a frase que vem a intitular o trabalho; esta frase torna-se, então, a chave para 
pensar todo o conceito que constrói o trabalho, para pensar o que sentimos  
ser o nosso futuro, o que acontecerá daqui para a frente — o nosso destino.  
A instalação coloca este livro como o centro da peça, iluminado por um foco 
de luz filtrada, num canto-quase-altar.
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Uncanny Blue Colour (2017) é um mundo que abraça muitas conversas, 
começando por estar em diálogo com o espaço de exposição. Partindo  
de uma proposta colectiva, num lugar complexo tornado espaço expositivo — 
o gnration, em Braga — tornou-se apetecível a estrutura de plano de projecção 
com largos metros e de peito aberto ao pátio e à rua. Foi fácil sonhar com 
um grande plano azul, o mesmo azul capaz de dialogar com as falhas de 
transmissão familiares do projecto Auxiliar de Gravidade, mas também 
recorrentes nos ecrãs das cidades e das casas; o mesmo azul capaz de dialogar 
com Derek Jarman, com Yves Klein, com Vermeer, com todos os mantos 
ultramarinos da história da pintura e com o azul RGB; o mesmo azul  
que pode ser mais raso e mesmo sem pensar em tudo isto se transforma 
aqui num tão simples ecrã azul, o que o torna permeável às várias leituras 
conceptuais de quem o observa.
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Objectos satélite (2017) é um ponto de chegada. Uma série de nove placas 
de latão, todas da mesma dimensão, 8 x 10 cm, com intervenções decadry. 
Inspirado na ideia de cartografia, Objectos satélite (2017) é sobre as coisas  
que andam à nossa volta e que orbitam pairando. Por possibilidade do espaço 
de exposição, a mesa-vitrine-improvisada com as nove peças de latão foi 
acompanhada de uma segunda vitrine, um armário de vidro, que deu lugar  
a um aparato de feixes de luz dividido por andares, construído de focos,  
lasers e lentes que se destacavam num ambiente mais escurecido — lembravam  
a expedição para outros lugares ou a procura indecisa ou o “nascimento do sol” 
sob atmosferas não terrestres. Neste trabalho há também um diálogo com 
o local, o Centro Hospitalar Conde Ferreira, um hospital psiquiátrico e um 
espaço à parte da cidade. É uma heterotopia, um sistema encerrado dentro  
da estrutra sistémica mais alargada, um corpo que orbita e onde muitos  
corpos particulares se deslocam até mundos expandidos — falo dos pacientes 
que são céus de estrelas brilhantes.
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Exercício (16) — a tentar alcançar o planeta vénus (2018) coloca em relação 
três objectos que importam e que rematam o meta-discurso deste trabalho, 
reflectindo sobre o próprio título Um exercício para tabelar um fenómeno. 
Os três objectos são uma placa de latão que apresenta um desenho de registo 
eterno e preciso, uma pedra de xisto com uma intervenção de texto e uma 
mesa de luz que desvenda a imagem de um slide. 

A placa de latão tem uma dimensão de 45 x 30 cm e fica colocada a uma certa 
altura do chão criando a ilusão de uma peça de culto; a luz que entra na sala  
de exposições altera por vezes o aspecto da peça que, por vezes, se pode  
ser vista sem entraves ou que brilha de forma ofuscante; é uma relíquia  
da precisão artificial onde não entra a mão ou o erro, uma relíquia que imortaliza 
o desenho de uma constelação imaginária e uma tabela, um exercício. Esta 
placa tem uma evidente relação com o título do projecto que, por sua vez, 
parece resumir o próprio projecto. Na pedra de xisto, que é um achado de 
há muito tempo — um daqueles objectos que vagueia o estúdio sem nunca 
perceber onde pode ir parar e que acontece de um dia ser dia — fica inscrita a 
não-missão, a tentativa, alcançar o planeta vénus. Na mesma ideia de relíquia, 
uma imortalização de segundo grau, mais frágil ao tempo e ao erro. A mesa 
de luz que ilumina o dispositivo ilumina também o tecto, dependendo da luz 
solar; o slide mostra um complexo desabado, um acidente de alguma coisa 
que não se percebe bem o que é — sabemos que é similar ao copular, algo que, 
relacionando ao título, remete de imediato para um satélite ou uma nave em 
trajectória de azar. 

Um pouco sob a tutela de Playlist for when you finally step on the moon (2017), 
este trabalho habita na narrativa fantasma, aquela que apenas dá algumas  
pistas para entrar na história de cada um e para ser permeável às memórias  
e referências exteriores.
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Exercício sem medida comum (2018) foi uma ideia que ficou por concretizar. 
A partir dos materiais acumulados ou séries que habitam no estúdio, tentei, 
numa primeira fase, perceber o que havia em comum e como se podiam 
relacionar. Depois, levei-os para um espaço expositivo, ainda a tentar perceber 
as suas relações, mas agora fora do seu lugar de conforto; apercebendo-me 
da dificuldade de conseguir chegar a um resultado final, ficou para realizar 
depois. Ao todo, fizeram parte desta primeira tentativa um conjunto de 
vidros cortados em quadrado ou rectângulo-quase-quadrado com tamanhos 
ligeiramente diferentes, um conjunto de cartas de cartão com lições sobre 
bandeiras náuticas, um conjunto de impressões em papel do projecto livro 
azul, um conjunto de cartões que restaram, um rolo de papel que se mantém 
dessa forma sem presilha, um conjunto de fotografias pequenas, um bloco de 
cimento, algumas peças de latão, um vidro partido e umas fotocópias em xerox.
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Frozen lasagna tastes like loneliness (2018) é um céu estrelado no silêncio  
de uma sala escura; para o fazer acontecer é preciso vários projectores de luz  
e uma película obturadora, neste caso o vinil negro, que quando furado 
permite a projecção de pequenos pontos que, aos nossos olhos, são estrelas. 
Aparecem — o trabalho e o seu título, que é o mote para o pensar — por causa 
das viagens em que olhamos o céu em andamento, o céu das estradas sem 
rasgos de luz, por causa das noites de conversas com as estrelas, da imensidão 
do negro e das sensações de deriva e aconchego que ele nos transmite.  
Por último, e porque este trabalho apenas se materializa após dois anos  
de idealização, o seu título ganha outra importância com os períodos de 
tempo e reflexão que atravessa: falar de coisas como o espaço, o cosmos ou os 
fenómenos traduz-me imediatamente aos olhos de quem vê o trabalho em algo 
obsessivamente contido, frio ou calculado. É neste trabalho que tudo isso se 
perde, seja na simplicidade de obter um céu, seja na nostalgia do título. 

Na verdade, quando falo do espaço nem sei bem, por vezes, do que falo.
Na verdade, quando falo do espaço, falo dos nossos dias, das pessoas, das 
rotações em torno de nós mesmos
Na verdade, o espaço guarda todos os tempos e é mais sentimento que ciência.
Na verdade, o espaço é tão extraordinário e excitante como um primeiro amor, 
como é tão rotineiro como adormecer no sofá ou comer lasanha pré-feita 
completamente sozinho.
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Antes de sabermos medir a lua era redonda (2018) é outro ponto de chegada 
sobre uma colecção. Não é apenas uma reunião de coisas, mas a entrada num 
cenário e, tal como acontece com Frozen lasagna tastes like loneliness (2018), 
o título dá a pista para entrar. As coisas expostas parecem sempre ser um 
mapeamento de tentativas-erro de um estudo intensivo ou uma colecção de 
emoções representadas ou a corrida para não esquecer. No chão fica o monitor 
LCD que exibe o vídeo de uma transmissão da Estação Espacial Internacional 
e que se centra num sistema de medição ou numa parte da uma máquina que 
“esconde” um círculo; na parede, duas prateleiras com uma esfera prateada, 
uma base de viagem para sopa com o recorte de um círculo, uma lupa conta-
fios, um prato de papel prateado e um resto de rolo de cartão circular; no canto 
da parede, uma impressão calcográfica, desenhos, pinturas, instrumentos 
de medida ou de marcação de círculos, autocolantes circulares, uma matriz 
para serigrafia, imagens impressas de fotografias da lua e de observações 
microscópicas, imagens criadas de um corpo celeste, um texto que forma um 
circulo e um frame impresso que nos fala de pontos brilhantes em movimento. 
Na pequena sala ao lado, a projecção de um eclipse, produzida com um projector 
de luz obturado.

A27



A26



Time takes no time in story (2018) é um reflexo de várias ideias de outros 
trabalhos pensadas do ponto de vista dos bastidores e dos processos que 
nos levam até ao trabalho final, da forma como tudo isto se constrói numa 
era profundamente digital. Num diálogo mútuo entre as imagens digitais 
impressas e as transferências em chapas de zinco, as primeiras são os relatos 
directos dos processos escondidos na edição de imagens, relatos da procura  
de mapas, de partes de coisas encontradas ou fotografadas; as segundas 
funcionam noutro registo, o do vestígio e da arqueologia da própria tecnologia, 
através da passagem de imagens digitais apropriadas para uma superfície que 
não é a sua. A apresentação fiel do sistema de edição e das ferramentas digitais 
entra em confronto com os ícones-memória tatuados nas placas — se nas 
primeiras há uma verdade demonstrativa e que apenas dá espaço à magia no 
suporte papel, as segundas vivem na idealização de uma tecnologia tornada 
peça de museu, o glitch vive ou esconde-se na falha do processo manual  
e as formas orgânicas vivem lado a lado com imagens de origem digital  
e perfeita; no fim, todas as representações são imortalizações de coisas perenes 
e de formas não-formas, formas que não existem ou que são, na verdade, 
códigos binários. 
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Science Nouvelle Par Object é um projecto que talvez nunca termine. 
Começa nas traseiras do estúdio, o pedaço que vejo da janela e tudo o que 
vejo da varanda. O que vejo, depois de todas as coisas normais das traseiras, 
são objectos satélite, coisas que pairam, que todos os dias se movimentam 
ligeiramente, coisas que foram usadas e ficaram a meio caminho. Depois  
há aviões e helicópteros em rota, os materiais — os barros, a telha asfáltica, 
as lonas —, as estruturas de antenas e andaimes, as formas dos muros. Todas 
essas coisas entram pelo estúdio e ficam em contacto com o que vinha antes 
de tudo isto. É um projecto sem fim, porque tende a ser um novo olhar, uma 
nova relação, uma nova ciência para cada objecto. Há muitas coisas que 
compõem este projecto, desde imagens captadas com aberrações de luz ou 
materiais pobres de construção, experiências com barro, um muro pequeno 
feito com módulos de gesso, um conjunto de confetis dourados, experiências 
com tela asfáltica e com filtros de luz na janela e o papel dourado das moedas 
de plástico; depois há ainda as coisas que ficam por fazer ou por pensar até ao 
fim, como as composições com telhas, tijolos e redes, as estruturas de antenas 
e de andaimes. De todas estas fases de experiência, este projecto saltou para 
uma exposição colectiva com algumas fotografias — parte da colecção Imagens 
cápsula —, peças de chão como o informe de barro ou o muro de gesso e uma 
mimetização dos estudos com filtros de cor na janela.

Os vídeos relativos a este trabalho podem ser consultados no DVD - Arquivo 
de vídeos.
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se não era para sempre, o que era? é uma nova colecção sobre estruturas 
encontradas na berma de estradas no Atacama (Chile). Se os desertos 
aparecem por causa do seu diálogo com o espaço, estas construções ganham 
uma presença especial depois do último projecto, pelos materiais, pelas cores, 
pelas formas conseguidas com o que há à mão. Da estranheza destas aparições 
fúnebres ou inexplicáveis, a criação de uma regra de encontros ou um 
inventário de miragens.
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dar a coisa à coisa: forma é uma acção ou uma performance que fica num 
meio-termo que se situa entre a viagem imaginada ao deserto do Atacama, no 
Chile, e a viagem real no estúdio e no que o rodeia. Encontrando um ponto 
comum aos dois lugares — o barro vermelho — a acção é um diálogo entre 
as duas performers, as formas e entre o trabalho de reflexão, de repetição, de 
força, de aprendizagem com o material, de tornar a coisa na coisa através da 
forma — a forma do módulo de construção ou do módulo matriz. 

Este trabalho de performatização foi realizado com Letícia Costelha nas suas 
apresentações públicas (Maus Hábitos, FBAUP e Biblioteca de Serralves).
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Bibliografia e referências

Nota Prévia

Esta bibliografia encontra-se dividida em livros e artigos, documentos e páginas 
online e filmes e vídeos, subdividindo-se entre citados e restantes, sendo estes últimos 
referentes a obras ou artigos que, embora não presentes em excertos ao longo dos 
livros, foram importantes para a construção do projecto e acompanham a linha de 
pensamento do mesmo. 

Para referenciar todas as obras citadas ou obras que promoveram a aquisição de 
conhecimentos para este projecto, utiliza-se o modelo de normas de referência e 
citação APA (versão 6). De acordo com este modelo, as obras apresentam-se por ordem 
alfabética do autor em cada subdivisão; ainda de acordo com o sistema actual, indica-
se que os documentos online referenciados foram consultados de forma geral desde 
2016, tendo sido cada referência verificada e actualizada entre as datas de Abril e Junho 
de 2018.

Todas as traduções dos excertos citados ao longo deste trabalho são da minha
responsabilidade, com excepção dos textos com que trabalhei a partir de uma versão 
traduzida para português.
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Aviso à navegação

Uma visita guiada ou um aviso à navegação de cada um destes três livros  
e do seu ritmo em conjunto. 

Começaram por ser dois livros, o volume principal e um volume introdutório, 
antes de me aperceber da falta de um mapa, aquele que fica ao lado, à mão; 
passaram a ser três, sem grande vontade de terem um fio condutor, mas com 
funções muito específicas que talvez devam aparecer em momentos distintos. 
O livro Anexo pode ser, então, o primeiro livro, aquele que apresenta a viagem 
e as suas matrizes. O ritmo é sequencial: folha de entrada, agradecimentos, 
resumo e abstract. Logo a seguir, vinte e oito páginas que apresentam sinopses 
e imagens de todos os trabalhos feitos, descritos de forma rápida para deixar  
as histórias para depois; à primeira vista são apenas páginas com textos  
curtos, mas que desdobradas mostram várias imagens abertas em A4. No fim,  
as listagens de todas as referências, divididas entre as que são citadas e as outras 
que são importantes para todo o projecto, começando pela bibliografia, 
referências online e filmes; depois, a concluir este volume, as fontes de imagens 
externas utilizadas, bem como os arquivos online de imagens e documentos 
importantes para perceber a face colectora deste projecto, que se entrelaça com 
o lado mais digital. O segundo livro, Navegação, o último de pequeno formato, 
abre-se e mantém-se aberto: nele ficam todos os guias para saber navegar. 
Começa-se pelo índice, que explica também o porquê de toda a numeração 
de páginas ter uma letra código (A equivale a Anexo, N equivale a Navegação, 
P referente ao livro principal); logo a seguir, este mesmo texto, que dispensa 
apresentações. Para me guiar durante toda esta viagem e abrindo o acesso  
ao leitor às formas de esquematização das ideias, surgem três gráficos: esquema 
de raíz e regresso, esquema de rede e esquema sequencial de células, que 
complementam de forma visual a rede de conceitos de que falo. O primeiro 
gráfico tem uma abordagem hierárquica, que nem sempre é a melhor para 
um discurso em que tudo se cruza, mas que nasce do esquema de pastas dos 
sistemas operativos, que são ferramentas de bastidores, mas que à sua maneira 
construiram também este projecto; o segundo gráfico replica os apontamentos 
em nuvem, mais naturais à mão e ao apontamento; o último é diferente, 
uma nova forma de esquematização pensada em núcleo e depois em célula, 
primeiro com a função de colocar uns assuntos dentro de outros e, no fim,  
para mostrar a evolução do pensamento das formas e das ideias ao longo  
do tempo, a partir do momento em que se descobrem as formas caóticas.  
Tal como no primeiro livro, este segundo desdobra-se nos seus momentos  
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mais visuais e, por isso, a primeira página de cada esquema transforma-o numa 
construção à maneira de fórmula química, comprimida, para que depois se 
desvende o cálculo final e completo. Em tom de fim, mas que é também de 
novo começo, um índice remissivo que passa a decisão para o leitor: a forma 
sequencial do livro pode afinal ser contrariada e há múltiplas viagens, entre 
textos e imagens, que podem ser feitas; salta-se a ordem prévia, a decisão do 
autor, o ritmo das folhas e encontra-se um outro, apenas de luz ou guiado 
sozinho pelos desertos. O lugar de quase todas essas viagens é o terceiro livro, 
bastante diferente dos outros, o mais importante. Para começar, há páginas  
de vários tamanhos, cadências diferentes dentro do mesmo espaço; nele fala-
-se das histórias e dos impulsos dos trabalhos que se apresentam no primeiro 
volume, da vivência de um projecto artístico, da relação com o estúdio, dos 
problemas de pensar os conceitos e viver na sua dificuldade ou fragilidade. 
Num assumido carácter fragmentário, constrói-se com entradas ou capítulos 
de texto, imagens soltas ou colecções, com relações mais ou menos imediatas 
entre todos eles; há saltos mentais, coisas que aparecem mais tarde, mas 
relembram outra página. Como é próprio das coisas que se fazem neste 
projecto, a forma como ele se conta é múltipla, encontram-se várias versões  
do mesmo assunto ou objecto, repetições, incidências de ideias no mundo  
de outras e, por isso, falar de espaço é falar de círculos, como falar de dourados 
é falar de medições. Tudo isto se inaugura de modo certeiro com o primeiro 
texto sobre formas caóticas, uma matéria abrangente, maior que todo este 
projecto, mas que lhe cabe por vários motivos; logo depois, a vez de falar  
dos lugares limite, onde vivem as heterotopias e os limbos e, para terminar 
a sequência dos três maiores ângulos deste trabalho, as viagens de alcance que 
embalam o espaço (cosmos) como lugar de todas as coisas. A partir daqui 
as imagens tornam-se mais densas e frequentes, os textos começam a mudar 
de tamanho — há entradas mais breves, reflexões, apontamentos ou citações 
isoladas. Este é o tempo de entrar pelas ideias do mar e do céu estrelado, como 
é também de viajar até às formas do acaso e rebatimentos de luz com eventos-
-sem-forma e aberrações de luz; vão-se tocando trabalhos como Imagens 
Cápsula ou É uma parcela muito pequena (2017); quase como sub-capítulos, 
surgem textos sobre a Lua, os fenómenos astronómicos e físicos e os satélites, 
que vão dialogar com os outros lugares, com as viagens ao espaço e com  
o estúdio. Pelo meio, uma pausa para pensar o lado mais implicado do projecto, 
que por vezes toca as intenções da revolução. A seguir a Órbitas de Revolução 
importa falar dos desertos, os nossos e os outros, numa relação entre cá e lá, 
entre a Terra e o Espaço, o perto e o longe, talvez porque trazem novas relações 
com a cultura, os materiais e as faces mais emocionais dos lugares; entre estes e 
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os dourados, os meteoritos, que são também satélites. No estúdio inicia um novo 
tempo para pensar o lugar do atelier no centro de tudo isto: começa para ter 
três formas de terminar. Seguem-se as Micro-ficções, Repetições e super-
-cruzamentos, Alguma coisa tem de ser guardada para ver depois e inventory 
invention para tocar nos pontos mais estruturais do projecto, nas formas  
de fazer e organizar. Aproxima-se o final do livro que, por acaso, traz um novo 
rumo, mais ligado ao quotidiano tecnológico. Começa por falar do azul, o azul 
RGB que acompanha alguns trabalhos e que vem do encontro do digital e da 
tecnologia com a ambiguidade, cruzamentos que continuam a ser apresentados 
em Digital através da viagem, da imagem e da seu lado de potência errática. 
Moon: Fly Here! nasce desta relação mais desviante com a tecnologia e traz  
de volta a importância dos nomes e das coincidências; ainda sobre isto,  
um pequeno capítulo que desvenda a origem do nome do trabalho Science 
Nouvelle Par Object como contaminação e permeabilidade das leituras. No fim, 
os dispositivos, que são de começar, que são de tabela e que são de lembrar: 
que são peças, instrumentos, ideias ou suportes. Neste livro cada coisa é o seu 
universo fechado, um fascínio ou um interesse, como é uma linha que percorre 
todos os trabalhos, uma característica do modo de fazer, uma palavra que 
engloba o projecto no seu todo e devolve o seu lado mais interior, que se repete 
e ecoa e que traz constantemente novos significados. Termino este relato com  
o início deste livro e com o seu título, que é o mesmo do projecto, e que importa 
pensar um pouco mais depois de viajar todo este tempo. Um exercício para 
tabelar um fenómeno é um projecto, sim, mas é sobretudo uma história que  
se vai contando e descobrindo, cheia de camadas que variam na sua opacidade. 
Estas histórias são sobretudo sobre o exercício e, por isso, sobre o erro da 
tentativa; são sobre estruturas frágeis e sobre tempo, sobre a coincidência  
e a importância do que não controlamos: é assim que se conta também  
a história deste título, que se relata a si mesmo e que se desfaz. Um exercício 
para tabelar um fenómeno é uma apropriação de um capítulo do livro Projecto 
Livro Azul de Brad Steiger que, por acaso, se cruzou com este projecto. 
Constrói-se do acaso e como um cálculo: exercício + tabela + fenómeno:  
é assim tão simples e transparente que imediatamente se torna opaco porque 
não é nada disto e não é sequer o seu contrário. É um exercício, e é sobre 
exercícios, tabela e fala de outras tabelas, é fenómeno e sobre fenómenos;  
dá o nome a um trabalho que lhe devolve o pensamento de tudo o que o compõe, 
torna-se feito de si mesmo. É uma apropriação certeira, como se tivesse sido 
pensado à medida.
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LUm exercício para tabelar um fenómeno









Na superfície da Terra, os únicos 
elementos eram certas cavidades  
que viriam a ser, um dia, poços. 
Não existiam animais nem plantas,  
mas ainda assim, agregados em torno  
dos polos, haviam massas carnudas  
de matéria: pedaços de sopa primordial 
— silenciosos, cegos, sem forma de respirar, 
adormecidos e dormentes — cada  
um contendo a essência da vida  
ou a possibilidade de se tornar  
humano. Sob a crosta terrestre, contudo,  
as constelações luziram, o Sol brilhou,  
a Lua fez e desfez-se e todas as formas  
de vida dormiam

(Chatwin, 1988, p. 72)

A ciência do caos pode parecer uma 
contradição. No entendimento científico, 
contudo, caos significa algo diferente do que 
no seu uso corrente. No centro da teoria 
do caos está a descoberta que escondidas 
na imprevisibilidade dos sistemas caóticos 
existem estruturas profundas de ordem. 
“Caos”, neste sentido, denota não uma 
perfeita aleatoriedade, mas uma desordem 
organizada característica destes sistemas.

(Hayles, 1991, p. 1)

Formas caóticas

Pensar as formas caóticas vem no princípio como podia vir 
no fim; na verdade, podia surgir a qualquer altura. Decido 
começar este livro, o mais importante, por falar da presença 
do caos no meu trabalho, do qual só me apercebi perto  
do fim. Decido começar assim, porque é assim que na verdade 
tudo começa.

No princípio de tudo está uma explosão que gera cada partícula 
e toda a energia, no princípio de cada planeta está a violência 
da aglomeração, no princípio de cada espécie está uma anomalia. 
O acaso e as formas caóticas são processos naturais, fazem 
parte do decorrer da vida, da mesma forma que podem iniciá-la. 
As repetições e cruzamentos que são coincidências, pequenos 
momentos de caos que acontecem e que originam novas 
coisas, evoluções, estados.

Para pensar as formas caóticas é necessário perceber  
o contexto ocidental em que se movem, aquele que não  
se separa das dicotomias e dos sistemas binários. O caos  
é entendido tradicionalmente como desordem, o contrário 
de organização e da regra; fica do lado do mal em contrário 
do bem, do dionísico em contrário do apolíneo. Foi nestes 
moldes que o caos entrou no pensamento deste trabalho, 
como grande caixa onde caberiam os acasos, os acidentes, 
os erros, as coincidências, as coisas que não controlo; todas 
as estas coisas como confusões atraentes, mas contrariadas 
ou limitadas pelas réguas e todos os dispositivos de medir 
presentes no estúdio, nas imagens, nas referências, como 
amuletos protectores.

Ver o caos como este vórtice de arrasto facilitava entender  
o instinto de esquematização, de grelha e apontamento.  
O trabalho podia ser o equilíbrio entre a tempestade que 
quase se deixa chegar e a ordem que nunca é suficientemente 
extensa.

As formas caóticas são uma confusão para pensar, porque 
parecem, de facto, desordens, acidentes e revoluções 
inesperadas; está na sua natureza a obscuridade. Contudo, 
sem que se desfaça completamente o sentido dicotómico  
de ordem e desordem, as formas caóticas são mais do que 
isso. Não deixando de o ser completamente, abandonam  
a simplicidade que é pensá-las apenas como desordem;  
são antes estruturas de complexas organizações, aquelas  
que podemos encontrar na multiplicação celular e no tráfego 
de corpos celestes, escondidas sob a pele do desgovernado  
e do incompreendido. Antes de pensar um eclipse ou  
a concordância dos movimentos de um sistema planetário 
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Entre as mais abstractas ideias que a mente 
humana não cria arbitrariamente, mas 
que são sugeridas pela mais primária 
natureza das coisas, a ideia de combinação 
é uma das mais comuns e intrínsecas. 
Depois de considerar objectos individuais, 
somos levados a crer que estes objectos,  
por natureza, se podem combinar  
em grupos (...) para formar complexos 
sistemas de objectos, que podem  
por sua vez ser combinados em grupos 
mais complexos, e por aí adiante.

(Cournot, 1843, p. 1) 

O duplo pêndulo demonstra que os sistemas 
caóticos não precisam de ser esotéricos ou 
raros. Na verdade eles são mais comuns na 
natureza do que os sistemas de ordem. Mas 
eles não eram compreendidos como tal até 
uma mudança de paradigma ter ocorrido e 
os ter colocado no centro da investigação, ao 
invés de os colocar à margem. Uma vez que 
os investigadores começaram a procurar 
os atractores estranhos, começaram a 
encontrá-los em todo o lado (...) 

(Hayles, 1991, pp. 9-10)

As séries causais independentes de que fala 
Cournot (...) são por isso séries que se 
desenvolvem paralela e sucessivamente, 
sem que entre elas se apresente qualquer 
laço de causalidade relevante, até ao 
momento surpreendente do seu encontro. 
Estas séries causais independentes opõem-
se às séries causais solidárias, nas quais  
os acontecimentos se desenrolam  
na dependência uns dos outros.  
Tal concepção pressupõe como  
que a existência de pequenos mundos 
autónomos, mundos dentro do mundo,  
a partir dos quais pudéssemos observar 
um encadeamento de causas e de efeitos 
sem relação aparente entre si.

(Leal, 2009, p. 70)

como profunda física e matemática, é certo pensá-los como 
acasos que podiam ser sorte como acidente, quase-tangentes. 

Gostar especialmente das formas caóticas explica-se neste 
entendimento inconstante do conceito, na sua popularidade 
controversa, na sua forma de ser errante. Nunca está em causa 
retirar as formas caóticas de cena, deixar de as aplicar ao curso 
de eclipses e rotas espaciais, mas pensá-las num plano mais 
alargado, como rede complexa de fatores de coincidência,  
ao invés de um mar de acontecimentos pontuais do acaso.

Perceber as formas caóticas além da imediata binariedade 
permite-me pensar o trabalho de uma outra forma. Como  
um universo em ponto pequeno, o trabalho não pode ser 
pensado como uma englobante de fatores caóticos, mas sim 
como um núcleo caótico em si mesmo. Os seus elementos 
movem-se, fixam-se, alteram-se, repetem-se e relacionam-se, 
por vezes por provocação, por vezes por acaso; a rede  
de diálogos torna-se densa, procura novas relações com  
o exterior. No fim, tudo isto não é mais do que o caos a ser 
a organização de um sistema: a explicação de uma forma 
caótica que se governa. 

As necessidades de aproximação à figura da tabela e da grelha, 
de esquematização e estruturação dos conceitos não são mais 
combates contra o caos, mas são os processos que o visam 
entender e torná-lo forma visível, são os atractores estranhos 
deste projecto.

A liberdade de pensar o caos nesta amplitude e trazê-lo para 
outra dimensão não-científica permite que contamine novas 
coisas, que possa aplicá-lo a detalhes quotidianos, fazer dele 
uma hipérbole ou uma ilusão. Criar estas novas situações  
é colocar tudo no mesmo plano de formas caóticas: a hipótese  
de vida num planeta de núcleo instável, as chuvas de meteoritos, 
as repetições insistentes que nos fazem finalmente reparar 
em algo, a coincidência de um encontro, o desabar de uma 
estrutura de madeira. Este exercício é, em si, a formação  
de um pequeno caos, uma reunião de situações apartadas  
que se aproximam pelo seu carácter caótico e pela ironia  
que pode ser pensá-las no mesmo plano de impacto.

Não me é difícil procurar a confusão e alimentar a sua 
trivialidade: a ordem que vive no caos cria turbulência onde  
as águas se tornam mortas, devolvendo a agitação às coisas.

A criação de confusão (ou agitação) que me interessa  
em primeiro lugar é o cruzamento de situações improváveis, 
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Estou agora focado em investigar  
causas físicas; o meu objectivo é mostrar  
que a máquina celestial não é como  
um ser divino, mas como um relógio (...) 
Nesta máquina, praticamente todos  
os tipos de movimento dão-se a partir  
de uma muito simples força, tal como  
num relógio todos os movimentos  
se dão de um simples peso

(Kepler in Antunes, et al., 2015, p. 66)

O mundo, como os teóricos do caos  
o entendem, é, por isso, rico em evoluções 
imprevisíveis, cheio de formas complexas 
e correntes turbulentas, caracterizado por 
relações não-lineares entre causas e efeitos 
(...) Enquanto os teóricos newtonianos 
se focam no relógio como imagem mais 
apropriada para o mundo, os teóricos do 
caos estão aptos para escolher a cascata.  
O relógio é da ordem, previsível, regular  
e mecanicamente preciso; a cascata  
é turbulenta, imprevisível, irregular  
e infinitamente variável na sua forma.  
A diferença não está em como é o mundo 
na verdade — nem os relógios nem as 
cascatas são coisas novas — mas em como 
ele é visto. 

(Hayles, 1991, p. 8)

Uma das grandes forças da imagem  
é criar ao mesmo tempo sintoma 
(interrupção no saber) e conhecimento 
(interrupção no caos)

(Didi-Huberman, 2008, p. 214)

perceber a fragilidade das coisas mais fortes ou determinadas 
e a primazia dos meios-termos e das zonas cinzentas. 
 
Num segundo momento, interessa-me pensar que a formação 
do nosso planeta, do nosso satélite natural, do nosso ângulo 
de rotação, da gravidade ideal, da atmosfera respirável  
e protectora, das condições ideais ao surgimento da primeira 
célula viva são coincidências da ordem do quase-inexplicável, 
redes complexas de acções caóticas que foram uma hipótese 
em milhões; pensar na fragilidade da humanidade e do nosso 
perfeito sistema e, por isso, olhar o universo, a sua máquina 
operativa e os acasos que gera à nossa volta.

Colocar todos estes planos em relação faz-se com o envolvimento 
do macro com o microcosmos, do expandido com o curto 
cenário terrestre, do fenómeno singular com o fenómeno 
trivial: o meu trabalho move-se impacientemente entre estes 
contextos e no espaço de limbo que se cria, tornando-se este 
a matriz dos paralelismos e exercícios de analogia, sendo 
interesse e método no mesmo instante, criando e procurando 
novas situações de impermanência nas suas diversas formas 
existentes e possíveis. 

A noção de limbo é, na verdade, uma noção próxima de 
forma caótica, um estado ambíguo entre dois conceitos ou 
duas situações opostas ou inconscientes das suas conexões. 
Um limbo implica por vezes uma indecisão muito precisa, 
um ficar pela metade entre duas dicotomias ou definições, 
suspenso num esquema muito estruturado e equilibrado. 
Tudo isto é, no fundo, um pequeno caos instalado. 

Não há ponto de fuga. À margem do que pensa o trabalho,  
ele próprio se desdobra por fim e classifica-se como um núcleo 
caótico que, na mesma instância, se esquematiza e ordena 
numa nuvem de ideias até à mais delicada relação. Apenas 
com a compreensão do que pode ser a extensão do conceito 
de caos é possível admirar os espaços lamacentos em que 
este trabalho se permite mover e o ténue equilíbrio da sua 
fragmentação. 

Viver com um trabalho que cruza conceitos tão complexos  
ou difíceis de explicar como o limbo e as formas caóticas  
e que se detém permeável a novos impactos assemelha-se  
a uma constante expectativa de catástrofe, a um constante 
solo móvel. Esta impermanência e permeabilidade, que se 
cruza, claro, com as ferramentas e vivências contemporâneas, 
traz as noções de liquidez de Bauman e, por outro lado, as 
heterotopias de Michel Foucault. 
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A noção de heterotopia é da ordem e da desordem, das camadas 
e das coisas que são uma coisa e outra, às vezes não chegando 
a ser sequer nenhuma inteiramente; alimentando claramente 
a nuvem de interesses deste trabalho, alimenta ainda a aura 
de ciência possível ou quase-para-ciência. É da ordem da 
confusão e estranheza instaladas na percepção do espaço  
e dos vários espaços possíveis. É, em si, a concretização  
do caos no limbo, o motor deste trabalho.

P6



P7



Lugares Limite: outros lugares

Não consigo precisar uma data ou sequer a altura certa  
em que comecei a pensar na questão da impossibilidade  
de uma coisa ser apenas uma coisa. Parece muito evidente 
que uma coisa não tem de ser apenas uma, nem sequer  
é suposto achar que ela deveria ser apenas uma coisa.  
Mas é diferente.

Sei que eventualmente tudo se condensou na possibilidade  
de flutuar e em como nisso há um corpo tenso que cede 
tempo à cabeça para pensar. Num corpo que flutua, a cabeça 
não pode pensar em coisas ansiosas, porque isso provoca 
preocupação de resolver um problema e a ida ao fundo.  
Não, têm de ser outras coisas. Têm de ser suposições  
e possibilidades desconhecidas, coisas vagas, coisas que 
também possam flutuar. 

A partir de uma certa altura surgiu o desfasamento do corpo  
e da mente como lugar para também pensar as viagens mentais, 
as viagens reais e a iminência da expedição para outros sítios,  
o que de facto tem uma relação muito próxima com a do corpo 
que flutua. Daqui foi muito fácil ir parar aos balões de ar quente, 
aos paraquedas e aos dirigíveis — coisas que pairam sem asas 
e que, por isso, parecem ser mais livres de ir para qualquer 
direcção. Depois de esgotar o mar e o céu azul, o céu negro 
do espaço.

Quando falo de lugares limite, falo de um conjunto  
de pensamentos que se movem no limbo e que se podem 
materializar em espaços muito diferentes. Estes outros  
lugares estão claramente relacionados com o conceito  
de heterotopia, de Michel Foucault, que importa trazer para 
este trabalho para pensar nele e aplicá-lo a novos estados, 
objectos e situações.

As heterotopias de Foucault aplicam-se no recuo da História, 
já que é uma preocupação em falar sobre o espaço e, por isso, 
viaja-se no tempo. Toca-se o cemitério, o barco, o hospital 
com ideias podem viver em novos corpos ou formas de penar 
contemporâneas. Esta é uma possibilidade de actualização 
dos sistemas heterotópicos, procurar novos lugares de crise, 
de desvio ou ilusão. Tudo isto se cruza perfeitamente com este 
trabalho e com o seu interesse de procura de desfasamentos, 
incongruências, coisas fora do lugar e momentos de limbo 
numa área esférica de tudo o que está em redor, em todas  
as coordenadas de direcção.

Na sociedade e mundo actuais parecem surgir novas 
estruturas que são também novas propostas para pensar  

(...) espaços reais – espaços que existem  
e que são formados na própria fundação 
da sociedade - que são algo como contra-
sítios, espécies de utopias realizadas 
nas quais todos os outros sítios reais  
dessa dada cultura podem ser encontrados,  
e nas quais são, simultaneamente, 
representados, contestados e invertidos. 
Este tipo de lugares está fora de todos  
os lugares, apesar de se poder obviamente 
apontar a sua posição geográfica  
na realidade. Devido a estes lugares 
serem totalmente diferentes de quaisquer 
outros sítios, que eles reflectem e discutem, 
chamá-los-ei, por contraste às utopias, 
heterotopias.

(…) A heterotopia consegue sobrepor,  
num só espaço real, vários espaços, vários 
sítios que por si só seriam incompatíveis.

(…) O último traço das heterotopias  
é que elas têm também uma função 
específica ligada ao espaço que sobra.  
Mais uma vez, uma função que se desdobra 
em dois pólos extremos. O seu papel será 
ou o de criar um espaço ilusório que espelha 
todos os outros espaços reais, todos os sítios 
em que a vida é repartida, e expondo-os 
como ainda mais ilusórios (…)  
Ou então o de criar um espaço outro, real, 
tão perfeito, meticuloso e organizado  
em desconformidade com os nossos 
espaços desarrumados e mal construídos.

(Foucault, 2005)
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Do outro lado do espectro estão  
as heterotopias que estão associadas 
ao tempo na sua vertente mais fugaz, 
transitória, passageira. Refiro-me  
ao que assume o modo do festival.  
Estas heterotopias não estão orientadas 
para o eterno; bem pelo contrário,  
são de uma absoluta cronicidade,  
são temporais. 

(Foucault, 2005)

Um navio é um pedaço flutuante  
de espaço, um lugar sem lugar, que existe 
por si só, que é fechado sobre si mesmo  
e que ao mesmo tempo é dado à infinitude 
do mar. E, de porto em porto, de bordo  
a bordo, de bordel a bordel, um navio  
vai tão longe como uma colónia em busca  
dos mais preciosos tesouros que se escondem 
nos jardins. (…) O navio é a heterotopia 
por excelência. Em civilizações sem  
barcos, esgotam-se os sonhos, e a aventura  
é substituída pela espionagem, os piratas 
pelas polícias.

(Foucault, 2005)

as heterotopias, cada uma sem excepção com uma realidade 
actualizada, mais próxima. Quando pensamos ao nível  
de tempo, podemos pensar as heterocronias e a proximidade 
dos sistemas contemporâneos a uma impermanência 
constante das formas e das suas próprias características,  
uma impermanência que é efemeridade e nomadismo  
e que é sinal de tecnologia em constante criação de novas 
relações, de extensos arquivos de informação, de clouds  
de armazenamento sem forma — uma espécie de outro lugar 
que condensa informações de todos os tempos e de todos 
os lugares, tal como um museu que é, no mesmo momento, 
quase imaginado.

Trazer as heterotopias de Foucault para este trabalho significa 
adicionar-lhes novas formas e estar atenta ao que está à volta.
O barco, aquele que se encerra em si mesmo e que toma uma 
direcção no meio do infinito das ondas, é o perfeito exemplo 
para Foucault de uma heterotopia de compensação, que  
toca simultaneamente algo de ilusório; neste sentido, a nave,  
o vaivém ou os satélites poderão ser novos barcos — o seu 
contexto é o infinito do espaço onde se instalam ou derivam 
como sistema à parte que simula outro. Da heterotopia de 
compensação importa ainda pensar os espaços que não viajam 
para outro lugar, mas que são eles próprios a simulação da 
expedição — as estações espaciais e os centros de investição 
nos desertos inóspitos que buscam um maior silêncio com  
as estrelas e as condições ideais para encenar outro mundo. 
Há qualquer coisa poética e espantosa nestes sítios que são 
outras coisas, onde se pensa de outra forma, nos cientistas  
e profissionais que são astronautas e que preparam uma vida 
na Terra a pensar noutro lugar. 

Nas traseiras da casa há mais para pensar: julgo encontrar 
novos lugares e possíveis elementos heterotópicos que florescem 
de diferentes formas, um pouco mais difíceis de se assemelhar 
às ideias históricas e de grande formato de Foucault. São coisas 
de pequena dimensão ou pequeno impacto, são os quintais, 
os anexos inacabados. Como o exemplo da heterocronia da 
festa, a heterocronia da construção, do churrasco, do futebol 
de bairro, da senhora que põe a roupa a secar e do trânsito 
que se vê na ponte. São todos estes espaços das traseiras 
que parecem mais lentos no tempo do agora; são os mesmos 
espaços que são despidos e mostram o seu esqueleto, mas que 
conservam uma robustez estranha.

Entre o espaço e as traseiras da casa parece estender-se 
um longo tempo. O que aproxima estes dois universos  
é o que neles se transcreve e, por isso, eles encontram-se 
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Um monstro tão portentoso e obscuro 
despertava toda a minha curiosidade. 
Depois, eram os mares distantes  
e agitados onde volteava o seu enorme 
vulto; os inomináveis e inenarráveis 
perigos da baleia; tudo isto, somado 
às maravilhas de mil sons e visões 
patogénicas que me esperavam, contribuiu 
para que me rendesse ao meu desejo.  
Com outros homens, talvez isto  
não tivesse servido de incentivo;  
mas eu sou atormentado por uma  
eterna apetência pelo que é remoto.  
Adoro navegar por mares proibidos  
e desembarcar em terras selvagens.

(Melville, 2004, p. 9)

haviam longas falésias cinzentas  
e palmeiras em cúpula em crescimento  
nos wadis. As planícies eram avistadas 
com acácias de topo achatado, sem folhas
nesta época, com longos espinhos brancos 
como estalactites e um aglomerado de 
flores amarelas. À noite, deitado acordado 
sob as estrelas, as cidades do Ocidente 
pareciam tristes e alienígenas — e as 
pretensões do “mundo da arte” pareciam 
idiotas. Aqui eu tinha a sensação de lar. 

(Chatwin, 1988, p. 18)

no espaço do mapa, que pode ser ele próprio um outro lugar 
de questionamento. O mapa significa no trabalho a peça que 
clarifica, esquematiza, localiza e que, por isso, nivela todos  
estes outros lugares como remotos, porque, na sua realidade  
de apontamento e estudo, os distancia. 

Falar de outros lugares é falar de espaços apartados que se 
agarram a uma face de dispositivo e de materialidade, como  
a uma outra de reflexão sobre si próprios; é falar também  
de desertos como quem fala de correntes de ar entre a 
varanda e o quarto.

Os lugares outros ou lugares limite começaram por ser 
coisas de que gosto, ideias inóspitas de lugares ou imagens 
que vivem com uma aura de nostalgia ou romantismo, 
porque não se sabem bem definir, são coisas difíceis de 
explicar. Estes lugares, pela sua condição distante, implicam  
a ideia de expedição, tornam-se apetecíveis; podem ser  
a própria viagem, os pensamentos ou o ponto de chegada  
que nunca é feito de um caos evidente, como a cidade,  
mas de um caos contido ou camuflado; podem ser extensos, 
como um deserto ou uma linha de costa, como podem  
ser aquaterrários de plástico, varandas ou abrigos de repouso 
em estradas longínquas; podem ser coisas múltiplas, as 
mesmas coisas que são várias no mesmo corpo e no mesmo 
momento, podem ser coisas que nem sei que existem; podem 
ser sítios comuns ou coisas sem morada, código postal ou 
coordenadas, porque são muito pouco para os conter ou 
demasiado grandes para os descrever. Depois há excepções, 
claro.

Os lugares limite ficam à margem entre o quase-desconhecido 
e o fim do mundo, mesmo quando vivem perto. Apesar  
de passar tanto tempo a pensar neles, sinto que por vezes  
não os conheço, que não tenho vontade de os visitar ou 
que há um limite que os define e que pode ser perigoso 
atravessar. Da mesma forma, sinto o contrário, uma obsessão 
incontrolável, como se existisse uma espécie de magnetismo 
da inquietação.

É a mesma serenidade destes lugares limite que os agitam  
e tornam turbulentos, que provocam este magnetismo;  
são espaços de estranheza e desconfiança, vórtices que 
repelem a atenção ou espaços que se olham todos os dias  
a caminho de casa. São de uma natureza múltipla e por  
isso pouco os pode descrever que não o disforme ou  
o inconstante, o estado de limbo e a confusão de que  
são feitos. Não se decidem. 

Às vezes penso na mutabilidade de cada um destes lugares — 
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(…) Deixei o meu trabalho no ‘mundo 
da arte’ e voltei para os climas secos: 
sozinho, viajando vagarosamente. Os 
nomes das tribos com que viajei são de 
menos importância: Rguibat, Quashgai, 
Taimanni, Turkomen, Bororo, Tuareg 
— povos cujas viagens, ao contrário das 
minhas, nunca tinham começado ou 
terminado.

Dormi em tendas pretas, tendas azuis, 
tendas creme, cabanas de feltro e corta-
-ventos de espinhos. Uma noite, no meio 
de uma tempestade de areia no Oeste do 
Sahara, percebi a máxima de Muhammed 
‘Uma viagem é um fragmento do inferno’

(Chatwin, 1988, p. 18-19)

verifico-a. Fazem parte do nosso mundo, por isso alteram-se, 
fazem parte da nossa cabeça, por isso moldam-se. Neles  
há sempre coisas próximas de nós, mesmo que vazios.  
Traz-se sempre qualquer coisa de lá, nova e extasiante,  
mas que é também fácil ao corpo, como se mesmo  
sem nunca a ter conhecido, dela se tivesse já saudades.  
Viajamos para encontrar o que queremos.

Quando falo nos lugares limite (ou em outros lugares)  
falo na minha nova visão de heterotopias, mais alargadas  
talvez, muito dadas ao ritmo contemporâneo, mas também  
à facilidade de nostalgia. Estes espaços são as coisas invisíveis 
que posso dizer só minhas — quase como os amigos invisíveis 
das crianças; são preciosos, matrizes para inventar, fenómenos 
que são difíceis de explicar porque não está na sua génese 
serem assim expostos.

São difíceis, são outros.
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Gosto das zonas cinzentas
do que não é exactamente uma coisa
ou uma coisa só

Gosto que exista o preto e exista o branco
apenas para não gostar deles

Gosto de andar pelas margens
para ver qual é o limite
e onde se balança mais
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nos outros lugares cabem todos os fascínios

objectos do ar

balão

paraquedas 
instrumentos de fuga para o lado errado

dirigível
revolver o passado, a sombra e o fim

hangar
lugar onde as coisas descansam
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nos outros lugares cabem todos os fascínios

objectos do espaço

nave
lugar da viagem, zona de conforto, lugar, cápsula

ponto
formação da coincidência

satélite
que paira, que tudo vê

lua
longe, perto, mar

desertos
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nos outros lugares cabem todos os fascínios

objectos do detalhe 

prateado
parte da ordem

acção
script

círculo
coincidência ritmada

dourado

dispositivo
o que põe em acção
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As viagens de alcance

I

Alguém disse, uma vez, que quem vai para o espaço está  
em processo de fuga. A partir desta frase, a ambiguidade  
da palavra espaço.

Falar em espaço é cair na toca do lobo, no que toca a este 
trabalho: é uma palavra que está por todo o lado, mas que 
significa muitas vezes coisas diferentes. Há o espaço da 
galeria, o espaço do estúdio, o espaço das coisas, os vários 
espaços, os outros lugares ou os lugares de limite e há o espaço. 
Todos eles partem da viagem, por isso este texto podia falar 
de cada um — há uma perfeita confusão, uma perfeita 
coincidência e cumplicidade entre todos eles.

No centro da rede de pensamentos deste trabalho, o espaço  
é um elemento de ligação de muitas ideias, comunicando  
ou chegando até ele por caminhos de analogia, paralelismos, 
metáfora ou ficção. Há sempre um nome que com o espaço 
contribui para se relacionar — satélites —, há sempre uma 
leitura paralela — as órbitas de revolução — e há sempre  
a noção da “distância” deste espaço sideral que nos traz  
a nostalgia, mas que não fica noutro lugar senão o nosso. 
Vivemos nele. 

Viajamos no meio de todo o caos que faz o negro do céu 
espacial e o azul do céu terrestre, mas nem por isso deixamos 
de o situar como coisa remota. Insistimos em permanecer 
nesse meio-termo, da mesma forma que insistimos que o Sol 
“nasce” ou “se põe” quando sabemos não ser assim. São estas 
relações e esta estranheza da nossa ligação com o espaço  
que introduzem a ambiguidade — tornam-no par dos limbos, 
dos desertos, dos lugares limite.

O espaço é uma zona de interesse na qual me instalo para 
viajar para todos os lugares e exercícios; é onde, no fundo, 
tudo vai parar de alguma forma. Apareceu por acaso, na altura 
dos objectos do ar, e começou por trazer, inicialmente, as teorias 
de vida extraterrestre; depois permaneceu na ideia mais vaga 
de espaço, dono de todos os outros espaços e conversando 
com todas as outras ideias — é desta forma que vive em todos 
os trabalhos, mesmo quando falam de muitas outras coisas.

Da relação da plasticidade, da ficção ou do conceito, muitas 
vezes o título é a história que desvenda e que mais rapidamente 
estabelece a analogia com o espaço: Auxiliar de Gravidade 
colecciona vídeos feitos na Estação Espacial Internacional  

Como será estar a bordo duma nave 
espacial? Mas isso é o que desde sempre 
experimentámos. Nós somos todos 
astronautas

(…)
A Nave Espacial Terra foi tão 
extraordinariamente bem inventada  
e concebida que, tanto quanto sabemos,  
os humanos estiveram a bordo dela 
durante dois milhões de anos sem nunca  
se terem apercebido de que se encontravam 
a bordo de uma nave espacial. E a nossa 
nave espacial está sobejamente concebida 
que consegue manter a vida regenerando-
-se a bordo apesar do fenómeno da 
entropia, pelo qual todos os fenómenos 
físicos locais perdem energia. Devemos 
assim obter a nossa energia regeneradora 
da vida a partir de outra nave espacial — 
o Sol.

(Fuller, 1998, p. 26)
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e ganha título com o sistema de simulação de gravidade nula, 
criando uma relação com o lugar do homem dentro desta 
estação. Imagens Cápsula segue o mesmo sistema através  
de capturas feitas por mim, na Terra e no quotidiano de formas 
que nos lembram outras formas ou outras ideias — o título 
estabelece a ponte entre a imagem congelada e a cápsula  
que é lançada a anos-luz. Playlist for when you finally 
step on the moon (2017) é uma história hipotética a partir 
da viagem à lua e de outras viagens possíveis que começam 
exactamente no seu título. Uncanny Blue Colour (2017), 
apesar de se dedicar muito mais a uma componente 
tecnológica e digital, surge por causa do ecrã azul das 
transmissões em directo do espaço; do título, a introdução 
da noção de uncanny, essa estranheza familiar que veicula 
de forma perfeita o distanciamento/nostalgia do espaço. 
Objectos satélite (2017) experimenta pela primeira vez  
a analogia de satélite que paira com o lugar do pensamento 
e do quotidiano. Como estes, outros trabalhos até aos mais 
recentes que, embora trazendo o universo dos desertos para 
a primeira camada, pensam também a sua definição como 
lugar remoto, como lugar de simulação e lugar de paralelismo 
com o espaço através da possibilidade de olhar o passado.

O espaço é, por isso, um lugar de fuga às palavras demasiado 
reais: procuro outras palavras que possam realçar aspectos 
invisíveis das coisas que vejo todos os dias, fazendo de telhas 
satélites e das antenas estruturas de especulação. Esta fuga 
torna-se particularmente presente nos títulos que mencionei 
e que vivem de criar novas interpretações guiadas pelos 
fascínios espaciais e de fugir à viagem mais fácil. 

II

Por mais distantes que estejam as estrelas que vemos a olho 
nu, elas fazem parte da nossa vizinhança, aquela que nos 
cumprimenta todos os dias e que sabemos quando vai de 
férias —  tirando o facto de muitas já não brilharem no seu 
espaço-tempo lá longe.

Como estas estrelas, tudo o que o espaço nos mostra conta 
uma história e todas as histórias juntas contam a história 
do universo e, por isso, a nossa. Estar atento a todas estas 
histórias é viajar no tempo e entender toda a sua passagem 
aplicada aos nossos corpos e a todos os outros corpos,  
é ser astrónomo.

Na minha forma de olhar para cima, diferencio-me claramente 
de um cientista. Esta simples frase introduz um problema  

As imagens significam — na maioria 
das vezes — algo mais além no espaço 
e no tempo, alo que elas têm de tornar 
compreensível para nós como abstracções 
(como reduções das quatro dimensões do 
espaço-tempo para as superfícies de duas 
dimensões). Esta capacidade específica 
de fazer abstracções das superfícies do 
espaço-tempo e projectá-las de volta é o 
que podemos chamar de ‘imaginação’. 

(Flusser, 2006, p. 8)
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Diz-se por vezes que os cientistas  
não são românticos, que a sua paixão 
pelo conhecimento rouba ao mundo a sua 
beleza e mistério. Mas não é excitante 
compreender como o mundo realmente 
funciona — que a luz branca é composta 
por todas as cores, que a cor é a forma 
como apreendemos os comprimentos  
de onda da luz, que o ar transparente 
reflecte a luz, que, ao fazê-lo, discirna  
as ondas e que o céu é azul pela mesma 
razão que o pôr do Sol é vermelho?

(Sagan, 2011, p. 155)

havia ainda algo por dizer sobre a lua, 
algo que nenhum trabalho de Astronomia 
existente continha

(Carpenter, Nasmyth, 1885, p. 7) 

que é da apropriação, do discurso e do domínio: a arte  
e a ciência como coisas diferentes. Da parte de quem  
vê artisticamente, os cientistas são quase sempre aficcionados, 
pessoas mais frias, metódicas e menos libertadoras,  
colocados longe da beleza de olhar e escutar o espaço. 
Estamos enganados. Estamos enganados? 

Devo propor aceitar que arte e ciência são, indubitavelmente, 
coisas diferentes, com abordagens e planos diferentes para 
o mesmo mundo; contudo, devo também propor que esta 
discussão contemporânea apenas existe porque se tentam 
cruzar esses dois mundos, o que significa que há um exercício 
de elasticidade possível. Há coisas que os aproximam,  
há alguns detalhes que se repetem e que tocam ambas  
as áreas, tornando as fronteiras um pouco mais diluídas.  
Tudo isto permite mais uma vez o limbo de alguns elementos 
e a criação de zonas lamacentas, mais fáceis de manipular. 

O primeiro parágrafo desta segunda parte é um exemplo da 
forma como se podem misturar duas realidades sem alterar 
a verdade ou comprometer a integridade das mesmas. 
Certamente deixaria desconfortável alguns especialistas, 
a comparação de um facto científico astronómico e uma 
vivência profundamente social: alguns diriam que as estrelas 
não são vizinhos nenhuns, outros levariam a mal que vizinhos 
mortos pudessem ir de férias. A desordem instala-se.

Este exercício de cruzamento ou mistura de ideias  
é o que se replica ao longo de todo o projecto, desde  
a inclusão de descobertas científicas como propulsores  
dos trabalhos aos títulos que iniciam a história. Este cruzamento 
acontece porque entendo que arte e ciência são matérias que, 
apesar das suas disparidades, vivem de igual para igual  
no mesmo nível de verdade. 

As comparações e sobreposições de factos científicos e formas 
artísticas só se tornam possíveis pensando que além das breves 
semelhanças há algo que coloca no mesmo plano ambos  
os domínios: a certeza do erro. As ciências não vivem assim 
tão longe do defeito. Também nelas há o toque, a relação  
e o corpo a corpo, também há suposição e há crença —  
a crença no método que decidiram ser o mais apropriado 
para determinar a sua verdade.

Fazer esta aproximação a partir do erro é o que me permite 
incluir esta discussão no meu trabalho, da mesma forma  
que me permite viajar de um domínio para o outro  
sem intenção de acertar em todas as perguntas no teste.  
Esta viagem é a minha forma de fazer através da apropriação 
e do discurso impreciso, processos que são familiares  
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O crescimento do nosso conhecimento 
científico não se deve só à nossa 
melhor observação, potenciada por 
instrumentos de observação e de medida 
de toda a espécie, ou a uma melhor 
compreensão especulativa do que existe 
independentemente de nós, mas à nossa 
capacidade de fazer, realizar e criar 
fenómenos, entes e processos que não  
só imitam a natureza pré — ou não  
— humana, mas geram uma grande  
riqueza de substâncias e estruturas  
que “aumentam” a natureza vulgar

(Martins, 2011, p. 90)

Assim, o Homem projecta o seu desejo no 
infinito e apenas se sente completo quando 
é capaz de imaginar que esta sensação 
de prazer não tem fim. Mas, tendo em 
conta que a mente humana não concebe 
a ideia de infinito e, na verdade, esta 
ideia a aterroriza, ela contenta-se com o 
indefinido, com sensações que se misturam 
e criam a impressão de espaço infinito, 
ilusório, mas aprazível

(Calvino, 1988, p. 63) 

ao sistema da arte, que podem tocar as para-ciências  
e que disparam os alarmes do cientificamente incorrecto. 

O meu método é próximo do intruso, aquele que entra 
sabendo que é estranho e que não fala a mesma língua; 
depois, é próximo do ladrão, aquele que entra para  
roubar o que mais interessa; no fim, é próximo do lunático,  
aquele que numa perspectiva distorce e noutra acerta.  
Ir até ao espaço para falar dele e de outras coisas distantes  
é um exercício mental e a viagem para olhar as coisas, para 
trazer de volta.

É desta forma que ver a arte e a ciência como dois espaços 
de estudo errático se torna a base para as colocar lado a lado, 
criando a liberdade de transferir palavras e conceitos e, à volta 
destes, supor, inventar e misturar. O espaço não é apenas  
um lugar de nostalgia ou narrativa visual, nem um lugar  
de investigação; é antes uma fusão dos dois, sem ser nenhuma 
ao certo. É uma coisa especial com todos os dados que nos traz, 
mas também pelo vazio. Mais uma vez, a viagem de alcance 
ao espaço é um processo de fuga, ou um espaço que permite 
o estado de fuga para pensar. Foge-se de pertencer a um 
mundo só.

III

Gostar de pensar sobre o espaço é gostar de andar às voltas. 
A sua natureza estranha e os seus fenómenos que escapam 
por vezes ao que conseguimos compreender estão na mesma 
ordem do caos que é organização e dos lugares limite que 
ficam entre o inóspito e o confortável.

Andar às voltas é andar talvez à procura de definições que 
contenham coisas demasiado complexas para serem contidas 
e aperceber-me exactamente disso; é talvez perceber também 
que me movo num mundo por si só difícil e que nem por isso 
deixo de o tentar ler por meio de coisas ainda mais difíceis  
de explicar — o acrescentar da confusão à confusão.

Nem sempre chego a conclusões, por vezes não as procuro  
ou sei a priori que não as conseguirei encontrar.  

Ando simplesmente às voltas a imaginar histórias a partir  
dos rastos de aviões que podiam ser órbitas ou das estações 
nos desertos que podiam ser miragens.

Ando simplesmente às voltas.
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Mar

O mar é junto a casa e leva muito tempo consigo. É sinal por vezes 
de medo, porque se dedica à deriva, outras vezes da viagem possível. 
Não é tanto pelo azul, que é o azul enganador da densidade, ou pelo 
lugar da praia, que podia encaixar-se como lugar de impermanência, 
outro lugar. O mar lembra-me antes a despedida e o retorno às 
memórias, lembra-me por outro lado comunicações perdidas e a 
consciência de que há coisas no mundo que não sabemos que não 
sabemos. Lembra-me ao mesmo tempo das mercadorias, das cores 
desbotadas pelo sol e de gritos graves.

No meu trabalho, a consciência do mar chega a meio, apercebendo-
me que talvez estivesse nele muito antes, através da viagem e da 
nostalgia nos objectos; chega pela história da família que pesa 
o mar como coisa que tira e coisa oscilante, mas que sempre o 
lembra durante o dia. Pensar o mar enquanto se pensa o espaço 
fez-me pensar nele de noite, pela primeira vez. É durante a noite 
que somos mais crentes e mais frágeis ao mundo e é também 
quando a probabilidade de nos perdermos é maior. No mar, como 
na antiguidade, as estrelas são mapas reais e não apenas mapas de 
sonhos; indicam o norte e, por isso, todos os outros pontos, falam 
pelo grau de facilidade com que se vêem.

Alguns objectos do meu estúdio são do mar e, por isso, lembram-me 
de tudo isto e, sobretudo, do que é estar sob as estrelas — os pesos de 
chumbo, os pedaços de rede e os nós resistentes. São essencialmente 
objectos de várias faces, apesar da sua simplicidade; são objectos de 
vários mundos que podem ser coisas diferentes no mesmo momento, 
que podem servir diversas funções e outros pensamentos. São lugares 
ambíguos sem deixarem de ser o que são primeiro: lugares de viagem 
e de retorno à memória.
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o céu estrelado

É sobretudo por causa da solidão que nos faz sair de casa e admirá-lo, 
mas também aquela de quando o olhamos sem querer; é também por 
sermos coisas pequeninas e nos lembrarmos das coisas maiores.
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Para a Grécia Antiga, o céu era um filme 
em ecrã panorâmico no qual a imaginação 
se podia projectar. Esta era também uma 
forma de transformar o desconhecido num 
ambiente menos ameaçador. Os gregos  
e os romanos encheram os céus de desenhos 
e imagens, fizeram grupos juntando 
as estrelas mais brilhantes e formando 
contornos que ilustravam histórias 
mitológicas e tudo isto é a base do sistema 
de constelações que conhecemos hoje.

(Leslie, Diaper, 2006, p. 26)

Para os astecas, o evento de um  
eclipse parcial ou total espalhava  
medo e ansiedade

(Leslie, Diaper, 2006, p. 49)

tenho um interesse especial pelo invisível, 
por uma certa classe de fenómenos físicos  
e psíquicos que oferecem uma resistência  
a serem estudados ou observados, mas 
que exercem uma força determinante nas 
nossas relações (...) Trabalho com  
as emoções, um território que, para 
o importante que é, continua a ser 
demasiado tímido. 

(de Miguel, 2012) 

1 alinhamento de três astros ou corpos 
celestes, como Sol, Terra e Lua ou outro 
planeta

Eventos-sem-forma e aberrações de luz

O que são os equinócios e os trovões, de que é feita a chuva. 
Os desertos frios e quentes eram outras coisas antes. 
Os barulhos, as refracções da luz, os vulcões que se agitam.

Os eventos-sem-forma mexem com as pessoas desde sempre, 
com o nosso lado inquietamente curioso e com outro lado 
narcisista embora ignorante, já que por vezes se acha  
que tudo acontece por uma razão e essa razão somos nós. 
Todas as civilizações procuraram respostas, em olímpos  
ou deuses na terra, outras mais próximas do cálculo;  
todas inventaram rituais, fizeram orações e personificaram  
os fenómenos. 

Por alguma razão achámos que era possível controlar  
a força de uma erupção ou o avanço do mar. Descobrimos 
que às vezes controlamos umas coisas e, por isso, surgiram  
as terraplanagens, as barragens ou as implosões; outras coisas 
ainda hoje esperamos saber como acontecem.

Inventei o nome eventos-sem-forma para as coisas diluídas  
e para aquelas que, mesmo com uma forma definida, parecem 
nascer da estranheza ou da coincidência. Os eclipses, como  
os movimentos violentos das placas tectónicas ou os efeitos 
dos campos magnéticos, são coisas assim, que vivem de igual 
para os lugares outros, mas que merecem outra categoria  
que não os localize ou torne espaço. Como dar as coordenadas 
de um cometa?

O eventos-sem-forma mesmo hoje se envolvem de mistério 
ou estupefacção, depois de serem estudados. Há coisas  
já reconhecemos como comuns e outras que serão sempre 
especiais ou enigmáticas. A chuva ou um relâmpago,  
que noutra época seriam motivos de especulação, são agora 
banais; pelo contrário, uma sizígia1, um eclipse, uma lua azul 
ou as auroras bureais permanecem num estado de estranheza 
— acontecem raramente, poucos conseguem experienciar,  
são de naturezas especiais.

Depois deste grupo de eventos de dimensões maiores, onde 
ficam também as erupções vulcânicas ou a chuva de estrelas 
cadentes (meteoros), há uma série de momentos menores  
que são do dia-a-dia, mas que me interessam particularmente. 
A este grupo chamo aberrações de luz e são fenómenos 
normalmente capturados para pertencer à colecção das Imagens 
Cápsula, tal como a outros trabalhos.

A luz está por detrás de grande parte dos eventos-sem-forma, 
talvez porque é o que torna visível o quase-transparente  
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Todos sabemos que a luz, enquanto 
forma de energia, possui uma massa que 
é influenciada pelo campo gravitacional 
(...) o caminho mais curto que a luz 
pode seguir é sempre, ou uma «curva» 
ou um «grande círculo», determinados 
pela geometria não-euclidiana do campo, 
sendo a própria estrutura desse campo 
gravitacional determinada pela massa  
e pela velocidade dos diferentes «corpos em 
gravitação», estrela, planeta, galáxia ou 
enxame de galáxias. 

(Virilio, 1993, p. 72)

ou clareia o quase-opaco. É por si só uma coincidência a luz 
que recebemos e as cores que nos dá a perceber: as aberrações 
de luz são precisamente fenómenos como a refracção  
ou a dispersão da luz, aqueles que nos lembram da ciência 
por trás da claridade que nos é normal todos os dias,  
a mesma capaz de provocar imagens de aberração ou distorção. 
Nesta colecção, os eventos associam-se à coincidência  
de os encontrar, bem como ao rebatimento ou sobreposição 
com o espaço e os objectos; nela ficam os arco-íris do céu  
e aqueles provocados pela luz da janela contra o aquário,  
as projecções de cores dos vitrais, as sombras e planos de luz 
de manhã ou ao fim do dia ou mesmo o encadear do dourado 
ou do prateado.
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Lua

Ó lua que vais tão alta
Redonda que nem um tamanco
Ó Maria traz cá a escada,
que eu não chego lá c’o banco
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Restava em último lugar a classe supersticiosa dos ignorantes; estes não 
se contentam em ignorar, sabem o que não é, e acerca da Lua eram 
muito sábios. Uns encaravam o seu disco como um espelho polido 
por meio do qual nos podíamos ver dos diversos pontos da Terra e 
comunicar os nossos pensamentos. Os outros afirmavam que de entre 
mil Luas novas observadas, novecentas e cinquenta haviam suscitado 
mudanças assinaláveis, tais como cataclismos, revoluções, terramotos, 
dilúvios, etc.; acreditavam portanto na influência misteriosa do astro 
das noites sobre os destinos humanos; olhavam-no como o “verdadeiro 
contrapeso” da existência 

(Verne, s.d., p. 46)
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A map of a mountainous part of our globe affords abundant evidence of 
such a cause having been in action ; such maps are pictures of wrinkles. 
Several parts of the lunar surface, as we shall by-and-by see, present us 
with the same appearances in a modified degree. 

(Carpenter, Nasmyth, 1885, p. 34)
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É do conhecimento geral que a Astronomia é a mais antiga de todas as 
ciências. Desde os primórdios da história, o homem sentiu-se subjugado 
pelo maravilhoso espectáculo das noites estreladas, pelo milagre 
quotidiano, mas nem por isso menos admirável, da marcha do nosso 
Sol através da abóbada celeste e pela fria e poética luz da Lua. Assim, 
foi-se fixando em todas estas maravilhas, anotando as suas mudanças 
e agrupando os fenómenos, por forma a poder estabelecer as suas leis 
gerais. Foi assim que avançou a Astronomia, seguindo os mesmos 
passos, umas vezes rápidos, outras vezes mais lentos, de todas as outras 
ciências.

Em meados do século passado possuímos já um imenso conjunto de 
conhecimentos astronómicos. Conhecíamos as posições, os movimentos, 
as massas e as dimensões de quase todos os elementos principais do 
nosso sistema solar. Conhecíamos igualmente as luminosidades das 
estrelas, as suas posições relativas e os seus movimentos no maravilhoso 
panorama celeste, as distâncias das mais próximas e as massas de 
muitas delas, etc, etc. Mas havia um mistério que ainda não se tinha 
conseguido desvendar. Não sabíamos como se tinham formado, do 
que havia dentro desses magníficos sóis, apesar de termos um, o nosso, 
tão próximo de nós. Nem sequer se podia assegurar nada acerca da 
constituição da Lua.

Foi então que, a partir da espectroscopia, se criaram as bases da 
astrofísica, que igualmente recebeu a ajuda das teorias físicas 
modernas, entretanto aparecidas. A teoria da relatividade, a teoria 
dos quanta, o conhecimento mais preciso da estrutura da matéria, a 
descoberta da desintegração atómica foram as fontes donde a astrofísica 
recebeu novo impulso

(Marques in Almeida, Ré, 2003, p. 9)
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Pois nos espectros existem numerosas riscas negras verticais 
atravessando-os, e que variam conforme a origem química da luz. 
Ora foi lendo estas riscas através do espectógrafo, fixado no fim do 
telescópio, que se chegou a saber a composição diversa das estrelas: 
ferro, alumínio, hidrogénio, etc., e outros corpos. Parecerá fantástico, 
quase inacreditável, o saber-se que todas as hipóteses da cosmologia 
moderna se baseiam na interpretação que os astrónomos dão a estas 
riscas, de apenas alguns milímetros de comprimento, e tão confusas, 
quase imperceptíveis.

Mas ainda há mais: os sábios tinham já observado que se a origem de 
uma luz se afasta de nós as riscas no espectro deslocam-se para o lado 
do vermelho, e é isto que os anglo-americanos dão o nome de «RED 
SHIFT». Ora ao analisarem e estudarem os espectros das galáxias, foi 
com a maior das admirações que verificaram que a cavalgada para o 
vermelho estava sempre presente em todos os espectros, sem excepção.

Verificaram ainda que, quanto mais uma galáxia está afastada de nós, 
mais a deslocação para o vermelho, isto é, para a direita, do violeta 
para o vermelho, é pronunciada no espectro, e maior será igualmente 
a velocidade de afastamento da nebulosa. Baseando-se nestas 
observações, realizadas com o auxílio da espectografia, os astrónomos 
concluíram que nós vivemos num Cosmos, cujas partes componentes se 
afastam uma das outras e a velocidades vertiginosas, verdadeiramente 
fantásticas, nem se podendo apreciar. Foi assim que nasceu a teoria do 
«UNIVERSO EM EXPANSÃO»

(Barbosa, 1958, pp. 36-37)
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Satélites

Colam-se ao efeito de pairar, aquele que vem antes do espaço colidir 
com o meu trabalho. O pairar sem asas na iminência de cair, o corpo 
grande e pesado que parece sempre contrariar por pouco a gravidade. 

Depois de já trabalhar com as questões do espaço e do cosmos, os 
satélites tornaram-se forma de falar de todas as figuras que pairam 
ou orbitam, mesmo daquelas que o fazem de forma inventada. 
Primeiro, as estações espaciais que orbitam em torno da Terra, depois 
os satélites de localização e comunicação, depois todos os detritos e 
formações cósmicas, depois os pensamentos e os objectos do chão. 
A partir do momento que o limite é retirar as asas às coisas que 
verdadeiramente orbitam ou flutuam, qualquer coisa se pode tornar 
um satélite.

São do domínio de flutuar os pensamentos que não conto a ninguém, 
as ideias que ficam por concretizar e as coisas que estão implicadas 
noutras, mesmo que não seja preciso dizer. A primeira vez que pensei 
nisto fez-me projectar Objectos Satélite (2017), um trabalho que se 
fez de uma série de placas de latão (um material com que há muito 
desejava trabalhar) e de feixes de luz, trazendo à tona as sombras de 
astros, as atmosferas ou as orlas possíveis e as cartografias inventadas. 
As formas reproduzidas nas placas através da marca deixada ou 
do vestígio empregue, acabavam por ser quase-representações de 
objectos flutuantes, detritos espaciais ou caminhos no ar. Indo 
além do trabalho, a relação do que as peças pretendem ser com o 
espaço de exposição, o Centro Hospitalar Conde Ferreira, um lugar 
heterotópico por excelência, um espaço à parte e quase-flutuante 
e onde as pessoas que o habitam ou visitam circulam e funcionam 
como peões de deambulatório.

Depois destes satélites se tornarem mais perceptíveis, a vez de 
outros, mais vulgares e próximos da habitação, aqueles das traseiras 
do estúdio. Science Nouvelle Par Object divaga por este meio de 
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coisas que são mais ou menos do imaginário de todas as pessoas, 
que são deixadas para depois ou na metade de acontecer — os 
tijolos que chegaram num dia mas só vão servir na próxima semana, 
as composições acidentais, os materiais que mudam de lugar 
pontualmente, o tanque que só às vezes tem bacias, o anexo que está 
sempre só quase acabado.

Curiosamente, olhar as traseiras faz com que os satélites sejam 
também pessoas que as habitam e que, normalmente, aparecem 
agarradas a funções muito específicas. A senhora que estende a roupa 
do clube de futebol de S. Victor, os empreiteiros ou os vultos que 
circulam nos andaimes.

No fim, enquanto pensamentos que ficam por concretizar, mas que 
permanecem activos, os satélites são importantes na contaminação 
de trabalho para trabalho, havendo coisas que viajam e se relacionam 
mais facilmente. Os objectos do estúdio estão necessariamente 
ligados a esta ideia, já que mesmo em repouso podem lembrar 
outras coisas — há objectos que se movimentam como num palco, 
afastando-se ou voltando para a mesa, para as zonas mais visíveis.
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A vida humana pode ser descrita como 
um diálogo prolongado com o mundo. 
O Homem interroga e é interrogado pelo 
mundo. (...) Assim, este nosso diálogo  
é sempre baseado em certos pressupostos 
filosóficos que definem o seu meio e a sua 
forma retórica.

(Groys, 2012, p. 4)

a tarefa original de uma autêntica 
revolução não é jamais simplesmente 
«mudar o mundo», mas também  
e antes de mais nada «mudar o tempo». 

(Agamben, 2008, p. 111)

Órbitas de Revolução

Chamar a revolução para este trabalho implica fazer duas 
perguntas: o que é de facto uma revolução? Como pode  
ser o meu trabalho político?

Pensar na pergunta 1:
A revolução como a imagino de imediato traz-me agitação 
e revolta, alguma pressa de decisão e certamente um 
investimento político na forma como se age; posso talvez 
situar hoje esta ideia de revolução como um virar do avesso, 
tomar de assalto, romper com tudo o que lhe é anterior, tal 
qual uma vanguarda. Se fosse apenas assim, nunca teria 
escrito este texto.

Uma revolução, antes de ser este emaranhado, é uma marcha 
lenta, o andar dos astros, o período de tempo que descreve 
uma órbita. Não subscreve qualquer assunto político,  
mas é política porque se relaciona com o que está e acontece  
à sua volta, voltando atrás, reflectindo e iniciando de novo  
a sua viagem.

Diferente da velocidade e do golpe, a revolução que espero  
é outra. Interessa-me a transformação do meu próprio lugar 
de pensamento e o dos outros — uma rede de activação —,  
a suspensão do tempo, o acontecer das relações, a sugestão  
do outro caminho menos provável, o silêncio renovador. 

A vida encontra-se com o modo de fazer artístico  
por via da sua mais simples vertente: a relação natural  
que constrói com o mundo. As interrogações e as dúvidas 
cabem a cada um de nós, diferentes em cada caso ou, como 
neste trabalho, repetindo-se e alterando-se. Interessa-me  
a tal ideia de viagem orbital, de contorno e contínua,  
que sempre se inicia com o conhecimento da anterior,  
mas que é sempre uma viagem desconhecida, diferente.  
A tensão revolucionária do meu trabalho vive precisamente 
nesta constante actualização para recomeçar, atenção  
ao detalhe para pensar o maior ou vice-versa, nunca actuando 
sobre uma coisa sozinha. Tudo depende de outras coisas  
e a transformação nunca é particular — é revolucionária. 
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O seu trabalho é político mas não é 
necessariamente sobre política, o estado  
do país ou do mundo. É contemporâneo  
no sentido de assumir a tensão política  
em que se vive, expressando preocupações 
suas que são passíveis de ser generalizadas.

(Falé, 2018)

(...) a conquista do espaço extra-atmosférico 
que não é mais, afinal, do que a conquista 
do tempo que resta

(Virilio, 1993, p. 52)

Pensar na pergunta 2:
As formas contemporâneas do meu trabalho fazem dele  
um trabalho político. O seu envolvimento e flexibilidade  
com as transformações e acções exteriores, tal como  
o seu contexto de contínua actualização de inputs, são pontos 
que o colocam no agora, nos problemas de hoje e nos meios 
contemporâneos: em primeira instância, o trabalho torna-se 
automaticamente social e aberto. Não fala sobre nada do que 
passa no telejornal, não tem nenhum manifesto nem aparenta 
ser assim, mas é consciente de todas essas coisas. Vai da 
atenção aos fenómenos súbitos na natureza, que potenciam  
a ligação aos lugares limite, da busca do passado para viajar  
até ao futuro, da dúvida e interrogação sobre o que virá 
depois, passando sempre pelo vizinho, pelo local, pelas  
coisas pequenas que são de todos os dias e que, por isso,  
são do imaginário social — que é como quem diz político.

O meu trabalho é naturalmente contaminado com tudo  
isto, reage da sua forma e apenas alguns problemas passam  
a ser peões expostos, aqueles que directamente trazem  
o espaço-tempo (passado e futuro, distância e proximidade), 
a estranheza, a dúvida da vida e dos sistemas futuros,  
a procura de outros lugares e de outros seres para conversar. 
Tudo isto me lembra que ter um pé no passado, na nostalgia  
e nesta sensação de solidão é ao mesmo tempo colocar  
o outro pé na ansiedade, no barulho dos ecrãs, na tentativa  
de vitória colectiva.

A forma de reagir é muitas vezes fuga através da invenção  
e da suposição sobre o real, que é, no mesmo momento,  
o seu encontro: aparecem os meios-termos, os dispositivos,  
o espaço e os lugares difíceis. Na verdade, não sei bem  
do que posso fugir se não do tempo que avança e da tensão  
de não termos mais lugar para pensar. 
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Os nossos desertos e os outros desertos

O primeiro acto do filme 2001: Odisseia no Espaço, 
vários planos de um deserto. O lugar onde se “escolheu” 
marcar o início da vida, ainda que nunca pareça propício 
para a começar ou fazer durar, onde acontecem grandes 
revoluções que são também metamorfoses, o lugar onde 
coisas despontam aqui e ali, onde as temperaturas oscilam 
demasiado, onde os ventos são perigosos e onde nunca  
se respira apenas ar.

Os desertos são lugares de fronteiras rectas, de terrenos  
quase inacessíveis, lugares de fascínio e lugares outros,  
onde habitam eventos-sem-forma e outros lugares de limite — 
heterotopias como estações espaciais, complexos científicos, 
observatórios, cidades fantasma destruídas por bombas 
experimentais, povoações deslocadas, oásis e miragens.  
Por serem assim, significa que foram já outra coisa  
e nos deixam imaginar outros mundos.

A primeira vez que surgiu um indício de deserto como 
simulação e ferramenta para chegar ao outro foi nos vídeos  
de (un)limited spaces (2016). No confronto do solo terrestre 
e do solo lunar pelas suas zonas áridas, percebi que há realidades 
que colocam muito próximas a Terra e os outros espaços  
do cosmos. O solo é o principal elemento desta ligação 
e contacto — o que pisamos, o que sustenta, o que se recolhe, 
o que reconhecemos. O solo arenoso e empoeirado é quase 
alienígena, vive na iminência de ser desprovido de vida  
e de saudade.

As propriedades terrosas, imensas e remotas dos desertos 
são o que define estes espaços como ideais não só para sedes 
de investigação astronómica — olhar o céu longe de núcleos 
habitados —, mas também para sedes mais específicas  
de preparação de futuros astronautas para a chegada  
e vida em Marte. Mais do que experimentar as condições  
e processos que simulam o mundo novo, testa-se a sensibilidade 
e a maturidade de quem se diz preparado para uma viagem 
que pode não ter retorno, que implica uma vida em poucos 
metros quadrados na companhia de novas pessoas, pensando 
que podem nunca rever as que tiveram perto a vida inteira. 

Num deserto havaiano, num deserto chileno, num deserto 
omani instalam-se lugares que se simulam outros, onde 
alguns se convencem a estar noutro sítio e, por isso, andam 
com a cabeça no ar; lugares onde é fácil imaginar e onde  
a mente se dá às formas incertas, às miragens que se parecem 
tanto com a ideia de inventar.
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Um por um, os segredos do céu começam 
a cair sobre nós como chuva translúcida. 
No Chile, a astronomia é uma paixão 
partilhada por muitos. Sou apenas  
um entusiasta entre milhares. O nosso 
planeta húmido tem apenas uma pequena 
mancha castanha que vive sem humidade 
absoluta. O vasto deserto do Atacama.

Imagino que o homem irá caminhar 
brevemente sobre Marte. Este chão que piso 
comporta as maiores semelhanças com 
esse mundo longínquo. Aqui não há nada. 
Não há insectos, animais, pássaros.  
E, ainda assim, é cheio de história. 
Durante dez mil anos, esta região tem sido 
uma rotina de transição. Rios de pedra 
ajudam a criar caminhos naturais.  
As caravanas de lamas e os homens 
vinham e passavam entre descampados 
de grande altitude e o mar. É uma terra 
condenada, permeada de sal, onde  
os restos mortais se tornam mumificados 
e os objectos congelam no tempo. O ar, 
transparente e fino, permite-nos ler este 
vasto livro de memórias, página  
por página.

(…)

A questão é: porque é que há arqueólogos  
e astrónomos no mesmo espaço? A resposta 
é simples. Aqui, o passado é mais acessível 
do que em qualquer outro lugar. O céu 
translúcido é, para os arqueologistas  
do espaço, o que o clima seco é para  
nós [arqueologistas]; facilita o nosso acesso 
às evidências do passado. Esta abertura 
permite que os astrónomos abram 
caminho sobre os mistérios do espaço.  
Esta é a razão pela qual ambos partilham 
o mesmo território. Nós estamos na 
fronteira para o passado. É isso mesmo, 
uma fronteira, uma passagem que 
sabemos como atravessar. 

(Gúzman, 2010)

Vou literalmente para o extremo oposto  
do mundo, para os lugares mais longínquos 
e exóticos, apenas encontrar as coisas  
mais próximas de mim quando lá chego

(Mir, 2003) 

Os desertos são os meus novos lugares favoritos de pensar 
e, curiosamente, podem ser a casa de todas as coisas 
que importam neste trabalho: limbos, ambiguidades, 
coincidências, simulações, eventos-sem-forma, repetições  
e caos. Tal como o espaço, tornam-se centro de ligação  
de tudo isto, mantendo uma relação especial com o cosmos 
nessa centralidade — os desertos são lugar de ver as estrelas, 
de pensar o passado e pensar a sua própria história, cores  
e formas.

Ser lugar de olhar o céu é ser lugar de ver o que vem antes, 
lugar onde a fronteira entre os estados de tempo e os estados 
de espaço são mais diluídas. O documentário Nostalgia  
de la luz de Patricio Guzmán é intocável quando penso  
em algo que possa explicar todas estas coisas: o encontro  
da astronomia (do céu e do que lemos nele) com a antropologia 
e a arqueologia (a Terra, a terra e as sociedades), numa 
escavação que segue em todas as direcções e se amplifica  
no contacto com as culturas locais.

No deserto do Atacama, como outros desertos por romantizar, 
toca-se melhor o passado e o que há-de ser, como se toca 
melhor o céu e o que está ao lado; segue-se de perto o que 
antecede, seja na luz das estrelas que apenas vemos centenas 
ou milhares de anos depois de morrerem, seja nos grãos  
que já foram de outros sítios, que são primos das poeiras 
cósmicas e que guardam outros segredos.

A descoberta da profusão destes espaços abriu portas  
a uma nova fase do trabalho que coloca os desertos como 
plano principal e o cosmos como contexto, ou malha  
de bastidores. Nunca vivendo apartados, criam um núcleo 
capaz de dialogar não só com elementos amplos do projecto 
(o caos e os lugares limite), como com situações mais 
específicas. Os trabalhos mais recentes falam, por isso,  
de um deserto que é miragem e espelho, que é viagem  
na estrada através das ferramentas digitais, que é relação  
com o estúdio e as suas traseiras a partir dos materiais  
de construção: o barro, o gesso, as telhas, as placas, os tijolos.

É desta forma que Science Nouvelle Par Object acaba  
por absorver algumas intromissões dos desertos no plano  
da cidade escondida. Há cores e texturas que se cruzam  
e, por isso, o deserto completa-se como lugar distante para 
onde se viaja para descobrir o mais próximo.

Aparecendo com passos pequenos neste projecto, os desertos 
tomam depois o seu lugar com trabalhos como se não era 
para sempre o que era? e dar a coisa à coisa: forma;  
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no primeiro, as descobertas são feitas através das viagens  
no Google Maps modo Street View em estradas no deserto 
do Chile; trazendo de novo as histórias relatadas em Nostalgia 
de la luz, há uma carga silenciosa e pesada que acompanha 
o fascínio pelo horizonte estendido. Talvez por isso me tenha 
despertado a atenção pequenas construções na berma 
da estrada: a maioria dos avistamentos são de memoriais 
com uma conotação claramente religiosa, mas há também 
composições que parecem fugir completamente a esse carácter 
para serem mais arbitrárias ou surreais. Da repetição deste 
fenómeno à beira da estrada surge a intuição da recolha 
para uma nova colecção que traz um deserto mais ligado  
à cultura chilena, à sua devoção aos mortos e ao seu cuidado 
na construção simbólica, mas sobretudo um deserto  
de aparições. Falo de igrejas em ponto pequeno decoradas 
com flores, cruzes construídas com o que há à mão, 
construções com pedras, composições de tijolos, complexos 
sistemas que são pequenos parques temáticos ou estruturas 
quase habitáveis, como falo também de marcações muito 
simples com pedras. O que relaciona todas estas estruturas 
é o seu valor e cuidado no mimetismo, na composição 
e manutenção das construções, tornando-se pequenos 
complexos ou monumentos; por outro lado, a estranheza  
que pontua todas elas, das mais simples às mais complexas,  
e que se permite a fazer imaginar.

Ainda que este seja um trabalho que viva apenas de ser uma 
colecção em processo, se não era para sempre, o que era? 
torna-se potenciador da atenção a pequenos detalhes como  
os módulos de construção, os materiais mais simples e o tempo 
suspenso; destes elementos nasce dar a coisa à coisa: forma, 
o último trabalho contemplado neste projecto e que, para 
mim, funciona como uma reunião de pensamentos sobre  
o espaço, o deserto e o lugar do artista no estúdio, sobre  
a repetição, a tomada de decisão, o diálogo e o silêncio. 

O deserto aparece como solo de exploração alienígena  
e mantém-se como enigma no seu estado terrestre  
e facilmente palpável. A viagem virtual funciona como saco 
de recolha de amostras e a imaginação como corpo de regras 
para análise.
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Os meteoritos são fragmentos de outros mundos recolhidos na Terra. A 
maior parte tem origem em colisões entre os numerosos asteróides que 
giram à volta do Sol, entre as órbitas de Marte e Júpiter. No entanto, 
alguns são gerados quando um meteorito grande embate num planeta 
ou asteróide a alta velocidade, criando uma cratera e impelindo o 
material da superfície escavada para o espaço. Uma pequena fracção 
das rochas ejectadas pode interceptar, milhões de anos mais tarde

(Sagan, 2011, p. 211)

P70



P72







círculos dourados

uma incidência de um campo no outro

uma coincidência 
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Dourados

Há uma altura em que aprendemos a saber dar uma segunda oportunidade e, por isso, 
começa-se a gostar de algumas coisas. A partir de uma certa altura, passei a ver de outra 
forma o dourado, tons muito específicos, e a sua relação com outras matérias.

O dourado é uma cor vistosa, brilhante, que pode tender mais para o amarelo  
ou para o verde, ficando num quase-ocre cromado. O dourado é associado ao fausto,  
à realeza e às divindades por causa do ouro, do seu valor e raridade; na história das 
nossas civilizações era reservado unicamente aos mais poderosos e aos objectos e locais 
de crença.  
O tempo longo que já partilhamos com o dourado como ouro ou do ouro faz  
com que conheçamos a sua face oxidada nas jóias das avós e nas curvas e contra-curvas, 
folhas e rococós dos altares das igrejas. O ouro antigo e oxidado faz-me lembrar  
o cheiro do mofo, o toque frio e as formas intimidantes barrocas. O mesmo tempo  
que partilhamos faz com que conheçamos o outro lado da moeda que, a ser de ouro,  
é de um outro ouro mais quente e jovem.

Para conseguir explicar qual o espectro de tons dourados que gosto, devo primeiro dizer 
que se exclui de imediato o dourado velho; depois, exclui-se também o dourado a peso 
de ouro.

Devo depois dizer que não procurei o dourado em lado nenhum, mas acabou por aparecer 
em bancos de imagens que recolhia dos bastidores e detalhes da engenharia astrofísica, 
das montagens de sondas e satélites. Não procurei gostar deste dourado, nem gostei 
porque simplesmente apareceu, também não sei como foi. Sei que provavelmente  
é daquelas histórias de problemas que não dão problema, daqueles que sem dar conta 
são normais e sem dar conta de novo são de gostar muito.

Estes dourados são diferentes: agora que é tempo de pensar, percebo claramente  
que há um curto espectro tonal que abrange estes dourados e que deixa de fora todos  
os outros e que nunca poderia não gostar dos primeiros, como desgosto dos outros;  
são muito diferentes, com cheiros, tons e tactos diferentes e lembranças agarradas  
a cada um. O dourado que se tornou recorrente no meu trabalho é, na minha memória,  
mais plano. É um plano ou um pano que cobre, um quase imaculado, mas que permite 
marcas ou dobras; é um dourado novo, brilhante, mas não é sobreexposto, é antes 
sereno. As tonalidades de dourado deste espectro são muito específicas: são limpas 
e puras, mais para o amarelo, o que as torna diferentes dos dourados mais escuros, 
oxidados e baços, mais para o verde, com um odor velho. Contudo, o dourado de que 
falo não é o dourado das estrelas; é sobretudo o dourado das mantas térmicas e outros 
materiais isolantes como o Kapton; é o dourado do latão, do ouro novo, das alianças 
polidas e das pulseiras dos bebés. Não é o dourado da talha envelhecida nem da tinta 
spray de natal, é um dourado de pensar, de descobrir passado e futuro, que não se esqueceu 
de ser e que é levado ao peito. É um dourado que pertence mais ou menos ao fim da tarde 
e mais ou menos ao nascer do dia. 
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Há coisas que têm esta exacta tonalidade de dourado e por isso se torna difícil  
não gostar delas; outras demoram mais tempo a tornar-se acessíveis porque não têm  
a mesma tonalidade ou o mesmo tacto ou o mesmo cheiro ou porque, mesmo tendo, 
simplesmente não cabem na minha mão. Há coisas que encontro por acaso, outras  
das quais me lembro de procurar por terem uma clara relação com tudo isto, pelo  
que são, transparentes além do seu tom. 

Não posso dizer que haja um critério de escolha, nem posso dizer que este dourado  
seja de um único tom ou de um único tacto ou cheiro. Não é pelo tom, nem é teimosia,  
nem é só o que as coisas são, mas há coisas que não conseguem ter uma segunda  
vida ou uma segunda volta e, por isso, não conseguem deixar de ser o que são.  
Não é necessariamente culpa do dourado, mas do valor que se calhou dar,  
das coisas raras que se lhe calhou fazer parte.  

O meu dourado não fala de poder, mas nunca poderá fugir a essa significação que lhe  
é intrínseca. Há um poder no dourado que vem do ouro, do culto, da raridade e do luxo 
— é impossível fugir à sua história e por isso se torna interessante tentar dar a volta  
e brincar com tudo isto, criando analogias entre as coisas mais exuberantes deixadas  
de lado e as outras mais insignificantes que se tornam brilhantes. 

O meu dourado não é mágico, não mente, não vem do fausto, nem do dinheiro nem  
do brilho do ouro; não é das moedas correntes, é das moedas de chocolate; não é das 
barras de ouro nos cofres, é dos alarmes nos livros. O meu (fascínio pelo) dourado está  
em várias matérias e ideias, é de várias coisas, de todas as coisas que entram na colecção 
por intuição; é das lojas de ferragens, é da ciência, é da luz e é das pedras — é tão raro, 
como rotineiro, como espaço.

Depois, mesmo englobados nesta família dos meus dourados, nem todos se cruzam  
e se tornam semelhantes - uma iluminura e um componente de circuitos electrónicos 
são coisas diferentes. Nenhum é melhor que outro, são apenas coisas diferentes. De resto, 
as relações entre eles vão aparecendo e mudando quando uma nova imagem ou objecto 
surge. Todos os meus dourados de hoje podem um dia ser outros, como as coisas que 
hoje não me comovem podem um dia ser-me íntimas ou como tudo o que é agora um 
outro dourado pode um dia ser este — há uma alquimia em curso.
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No estúdio três formas de continuar um texto

Para falar dos objectos que permanecem no lugar do estúdio  
é importante começar por falar desse mesmo lugar.  

O meu estúdio, o lugar onde algumas coisas são feitas  
ou são calculadas, é uma sala em forma de quase-rectângulo, 
mas um quase-rectângulo não muito evidente porque  
a sua largura e o seu comprimento não são muito díspares  
na sua medida, o que faz deste rectângulo um rectângulo 
quase-quadrado; no fundo da sala há uma janela, da qual  
irei falar depois, e um canto que não termina num ângulo  
de noventa graus, porque tem um plano diagonal, que 
pode ser considerado uma parede, o que faz deste possível 
rectângulo um quase-rectângulo. A única razão pela  
qual não lhe atribuo a categoria de um outro polígono  
é meramente uma questão de relação corporal: este plano  
ou parede não tem um peso tão evidente que diminua  
a experiência que temos desta sala como rectângulo —  
é, por isso, um quase-rectângulo. Na verdade, a falha deste 
canto ser um canto de noventa graus torna-o um canto  
mais acolhedor. Há ainda outra razão que evidencia o facto 
desta sala ser um quase-rectângulo: as paredes são muito 
tortas. Os armários ficam enviesados e as prateleiras  
não ficam completamente juntas à parede. O chão também  
é torto, por isso há berlindes que por vezes rolam até  
ao corredor.

Este lugar é parte da minha casa e, por isso, absorve todas 
as experiências do dia-a-dia. É um estúdio que se espalha 
pelas outras divisões e onde tudo pode ir parar. Nesta sala 
existe ainda um armário, com coisas que não fazem parte 
do meu trabalho, e uma série de prateleiras com livros, 
objectos de que gosto e ferramentas. Há um retroprojector 
tornado mesa-de-luz no chão, uma secretária improvisada 
com cavaletes, forrada a papel kraft branco, com uma planta 
iluminada pela janela, um candeeiro e uma infinidade de outras 
coisas que são voláteis na sua permanência e, às vezes, na sua 
forma.

Apesar de gostar tanto deste espaço, ele não é o começo de tudo. 
É aqui que algumas peças vivem ou pairam: algumas estão 
armazenadas, algumas estão guardadas à espera de um outro 
destino, umas peças estão dispostas, outras atiradas e há peças 
que duram mais ou menos tempo. É um lugar de fazer coisas, 
de pensar sobre elas, de organizar, categorizar e arrumar. 
Mas é só um lugar. Há coisas que podem ou têm de ser feitas 
noutros sítios, há ideias que aparecem enquanto subo a rua, 
há textos que escrevo no sofá ou no café. Mas, por alguma 
razão, o espaço do estúdio é especial. Este é o lugar natural 
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das coisas, onde elas podem existir sem manias; pode ser todo 
o processo ou só uma parte ou só o fim, pode ser um olimpo 
ou um oráculo, pode ser uma nuvem. Em mais nenhum sítio 
posso ter acesso a tanta coisa próxima de mim como neste 
sítio. É nele que as coisas que não sabem sair podem ficar  
e é nele que permanecem coisas que apenas a ele pertencem. 

1. Saídas de rota coisas em bruto

Foi há pouco tempo que experimentei juntar todos os materiais 
brutos acumulados no estúdio, dos quais não me consigo 
desfazer porque eles me dizem muito apesar de serem  
só materiais. Juntei-os a todos no chão, depois separei-os — 
vidros, papéis, cartões, metais, madeiras —, tentei categorizá-
los, amontoei-os durante semanas no chão da sala e levei-os 
para um espaço de ensaio expositivo. 

Nada lhes aconteceu porque não se sabiam comportar,  
talvez porque o seu lugar seja ainda o estúdio ou o estádio  
de impermanência da sua identidade. Fora da sua rota,  
os objectos não circulavam como no seu palco. Vivem ainda 
no erro do ensaio geral, quase prontos quase ainda não,  
certos em falhar o cálculo, no caminho secundário, na fuga  
do radar. Vão esperar algum tempo e algumas outras coisas.  
A este exercício chamei Exercício sem medida comum 
(2018), um título bastante descritivo da realidade de um 
exercício com coisas que não têm medidas comuns na sua 
viagem ou pensamento até esse momento de junção.

Apesar de saber como é difícil por vezes conceber uma peça 
ou um projecto durante tanto tempo no lugar do atelier para 
depois instalar tudo isso num local completamente diferente, 
familiar e esteticamente, foi só na concepção deste projecto 
que ganhei consciência de que pode ser impossível forçar  
um projecto a sair do seu lugar. Não tem isto propriamente  
a ver com forçar o resultado, porque isso é evidente que nunca 
poderia acabar bem; terá mais a ver com a natureza particular 
de um projecto que nasce do íntimo do estúdio, dos materiais 
que o habitam, diferentes das peças que, à partida, serão  
as mais expostas.

Terá mais a ver com um gosto partilhado que todos os artistas 
têm pelo seu canto e pela forma como o constroem, pela forma 
como as suas coisas estão. Depois, um gosto partilhado por 
dar a ver estas coisas especiais com os outros, tentar explicar 
porque é que estes desinteresses interessam. E, depois  
de tudo, com uma dificuldade imensa em compreender  
em que momento algo está pronto para ser aberto ao mundo.
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Mas, que significa isto, fundir-se  
nas coisas? Estar no lugar, indubitavelmente. 
Ver sabendo-se olhando, concernido, 
implicado. E, contudo, mais: parar, 
manter-se, habitar durante um tempo 
nesse olhar, nessa implicação. Fazer durar 
esta experiência. E, logo, fazer dessa 
experiência uma forma, depreender uma 
forma visual.

(Didi-Huberman, 2008, p. 215)

2. Science Nouvelle Par Object

Há uma janela na minha sala que ilumina uma planta que vive 
acompanhada de um papagaio de papel e de um palito com 
plásticos dourados, que às vezes reflectem padrões na parede 
contrária, dependendo da incidência do sol. Desta janela vejo 
as casas das traseiras, na zona das Fontaínhas, casas simples, 
umas mais arranjadas que outras, umas mais baixas com 
terrenos de cultivo estranhos para o centro de uma cidade, 
outras mais altas; também se vêem ilhas, se ouvem galos  
e se cheiram lareiras. Comecei a reparar nestas casas  
porque o sol é muito forte de manhã até à hora de almoço  
na varanda onde posso debruçar-me e ver tudo isto muito 
melhor, melhor do que da janela do estúdio, que dá para  
esta varanda, mas que fica mais recuada. Nesta paisagem  
de casas comecei a descobrir pequenas áreas prateadas, 
às vezes manchas, grandes planos, mas quase sempre 
apontamentos espalhados — remendos em tela asfáltica  
nos muros, nos telhados — muitos; depois há uma janela 
aberta ao vento que se tentou fechar com uma lona  
ou plástico de cor acinzentada que às vezes parece brilhar  
à luz do sol. 

Reparei nestas correcções noutros sítios de onde consigo  
ver os telhados mais baixos. Não vou contar com as fachadas 
que, por não terem um edifício gémeo, são cobertas neste 
material, porque me interessa mais olhar estas áreas pela  
sua natureza de remendo. Interessam-me as alterações ao  
longo do tempo, o que se vai vendo que está mal, as tentativas  
de corrigir, os desenrascanços e interessa-me este material 
que se molda e que cobre as feridas, que se adapta e tenta 
camuflar, mas que dá nas vistas e se grava no olhar.

Science Nouvelle Par Object começou porque olhava assim 
tanto tempo pela janela. Primeiro pelos prateados, depois pela 
quantidade de céu que consigo ver daqui, uma quantidade  
de céu que não consigo ver das ruas do Porto, ao contrário  
do que acontece em Aveiro, a cidade onde cresci. Esta janela  
é virada para um palco de coisas do céu: nos dias de sol e fins-
-de-semana, não são raras as vezes que por aqui sobrevoam  
os helicópteros negros dos guias turísticos; consigo ver aviões 
que chegam, na sua perfeita forma no céu e consigo ver aviões 
que passam longe e que parecem cometas; nos dias cinzentos 
e de tempestade, a arena é das gaivotas. Assim aparecem  
os primeiros vídeos do projecto, que são diários do que vejo  
e que são perseguições.

Não são raras as vezes que regresso à varanda, onde a vista 
é mais alargada. Se me esticar do lado esquerdo vejo uma 
antena de estrutura complexa num edifício, o mesmo  
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que tem a fachada lateral prateada; em baixo, nos terrenos  
dos vizinhos, as coisas vão mudando, vejo um tanque  
de lavar roupa junto ao muro de remendos prateados,  
como uma boca chumbada; se me esticar do lado direito,  
um equipamento de futebol a secar. Science Nouvelle Par 
Object é sobre descobrir o que está perto, sobre às vezes  
não precisar de sair daqui. Depois é também sobre o lugar  
do estúdio e da casa e do que há entre eles e à sua volta,  
do que entra neste espaço e muda tudo, como a luz do sol.  
É sobre os prateados que mudam de tom e dialogam com  
os dourados que ficam na sala e com as sombras e refracções 
do fim da tarde. Os fenómenos quotidianos são às vezes  
os mais especiais e tão peculiares como um eclipse, cada  
casa destas é uma sonda em construção. No fim é também  
sobre os materiais mais simples, sobre o que é deixado  
a meio e retomado mais tarde, sobre coisas que nunca  
ficam acabadas, sobre a escada que não se arrumou  
e sobre as bacias que ficaram à chuva.

3. Uma breve história sobre outras coisas

Dentro do estúdio ficam a maioria das coisas do trabalho  
e das coisas que o explicam; hoje esta é uma ideia óbvia, 
porque já muitos falaram sobre ela e porque se torna fácil 
perceber que as obras que muitas vezes são de acesso difícil  
se tornam tão mais próximas quando procuramos perceber  
a história que nelas se esconde, o que levou à sua existência. 

Mas há uma infinidade de outras coisas que às vezes não estão 
assim tão intimamente ligadas a um trabalho ou uma peça, 
há as coisas que escolhemos ter nas paredes à nossa volta 
ou nas prateleiras e que sem querer nos definem, coisas que 
escolhemos e que contam a nossa história, coisas que nos 
tornam transparentes. Nenhuma destas coisas é pública,  
mas são estas mesmas que alimentam e regam as ideias  
e o chão e os projectos. 

No estúdio fica a caixa com anotações e peças antigas que 
foram resgatadas em arrumações — “isto pode ser importante 
para o que ando a pensar”; ficam as marcas de arrastar o bloco 
de cimento e o pó de furar uma placa de latão; ficam todas  
as réguas, as fotos de infância e das montanhas; ficam  
os brinquedos que são vaivéns espaciais, luas de borracha  
e lupas; ficam os restos de materiais que afinal não se usaram, 
as coisas que correram mal; fica a balança que parece um 
astrolábio.
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Micro-ficções

A fotografia de que falo é vazia de gente. Já esteve na parede de outros 
estúdios onde estive, anda comigo há muito tempo. É uma impressão 
de um volume rochoso, com alguma vegetação rasteira e o céu claro 
atrás, de um álbum de fotos de viagens da minha avó e, apesar disso, 
é diferente das outras todas porque é vazia de gente. A ausência 
de alguma coisa mais viva que as coisas da terra chama a saudade, 
porque sempre sabemos que não estando ninguém, estava ainda o 
alguém de olhar.

Gerar ficção — percebi que o que me agrada nesta fotografia, e 
talvez a razão para sempre a ter guardado comigo, fica no não 
saber, não saber quem fotografou, onde foi fotografada ou quando; 
é no desconhecer do que esta imagem vive. Não me interessa 
particularmente perceber os seus detalhes, apenas ter consciência 
de que os desconheço. A amplitude da ignorância permite viajar em 
todas as possíveis direcções, para outras imagens e, no precisar de 
marcar algum ponto no tempo que me diga “foi aqui que começou”, 
digo que “foi aqui que começou”.

Falar desta fotografia serve para falar da capacidade de inventar 
histórias, que é o que chamo de micro-ficcionar; às vezes é uma 
hipérbole, que começa numa coisa pequena para a tornar enorme e 
cheia; às vezes é uma viagem de um ponto para outro, muito concisa, 
ou uma aventura de voltas; outras vezes são segundos. Cada pedaço 
de história que sobrevive torna-se uma peça ou um trabalho — um 
fascínio-tornado-prática — dentro de um universo pequeno.

Não é muito difícil desconstruir a palavra: ficção curta (em tempo) 
ou pequena (em tamanho).
O lugar da micro-ficção não é olhar todo o projecto, mas as pequenas 
narrativas que servem uma peça ou uma instalação.
O lugar da micro-ficção é o da forma de fazer — é a mais poderosa e 
abrangente de todas as outras. É nela que começam as colecções e

P92



algumas obsessões e é nela que vivem as intromissões da coincidência 
e do acaso para criar analogias e paralelismos.
O lugar da micro-ficção é embrionário, cria tempos congelados, como 
cápsulas, universos latentes aos quais poderemos sempre aceder, que 
podem sempre ser retomados, contaminados ou esquecidos — os 
objectos satélite.

O lugar da micro-ficção é o do exercício, é o de tabelar, é o do 
fenómeno e é o de saber o que fazer com eles.
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Repetições e super-cruzamentos

Por vezes, as repetições e cruzamentos dependem de estados de 
aparecimento das imagens ou das ideias que provêm de serem 
satélites. Andar em redor cria contaminação, o que significa que há 
coisas que viajam de uns sítios para os outros à procura de afinidades 
ou semelhanças. Por vezes, porque os mesmos assuntos que dizem 
respeito a várias coisas.

Este projecto pode encontrar a mesma ideia em vários dos seus 
cantos, a mesma imagem em planos distintos, a sombra do mesmo 
fascínio em alturas diferentes da sua construção. As repetições dos 
elementos e dos conceitos faz, por isso, parte do estar neste trabalho, 
consciente de que a sequência de eventos cria uma rede de super-
cruzamentos. A mesma coisa pode pertencer a situações diferentes 
e, por isso, a contextos e trabalhos diferentes. A imagem repete-se 
deixando de ser uma apenas e multiplicando-se nas suas diferentes 
faces. Repetir é um exercício de ginástica entre a identidade própria 
de uma coisa e a alteração do seu significado consoante o seu 
reaparecimento.
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Nós, ao contrário, vemos bem que a repetição só é uma conduta 
necessária e fundada apenas em relação ao que não pode ser 
substituído. Como conduta e como ponto de vista, a repetição concerne 
a uma singularidade não trocável, insubstituível. Os reflexos, os ecos, os 
duplos, as almas não são do domínio da semelhança ou da equivalência 
(...) Repetir é comportar-se, mas em relação a algo único ou singular, 
algo que não tem semelhante ou equivalente. Como conduta externa, 
esta repetição talvez seja o eco de uma vibração mais secreta, de uma 
repetição interior e mais profunda no singular que a anima.

(Deleuze, 2015, p. 11)
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Alguma coisa tem de ser guardada para ver depois

Encapsular serve vários propósitos através do reconhecimento 
de dados, aquele que pode ser função nas ciências, como 
pode ser memória na vida quotidiana e nas experiências  
mais sensoriais. Pode ser proteger ou conservar fechando, 
colocar um revestimento, selar, formar uma coisa densa 
que começa e acaba em si; pode ser instrumento em vácuo, 
encomenda por correio, maço de tabaco, caixa de arrumos, 
fóssil. De todas as formas, o encapsulamento é uma espécie 
de organização.

Há palavras que podiam ser sinónimo de encapsular, ainda 
que tenham algumas diferenças e que, lado a lado, possam 
parecer mais sub-acções do encapsulamento. Conservação, 
colecção, congelamento e gravação são quatro diferentes  
actos em análise. Quatro termos viajam junto com eles  
por associação: fóssil, estúdio, invólucro e dourado.

1.
A ordem natural das coisas ensinou o ser humano que  
tudo se regenera um dia, que qualquer coisa pode ser outra  
e pode ser usada de outra forma. Para lembrar que há coisas  
que não se regeneram assim tão facilmente, que há coisas  
que se conservam à margem da morte para se tornarem 
outro: há o fóssil.

O objecto que chega hoje directamente do passado vive  
do encanto de falar de outro tempo, com outra linguagem  
em si. Com ele vem uma história mais ou menos certa  
e outras tantas imaginadas, vêm formas ou restos, vestígios  
da acção, provas de camadas e de outras espécies. Na ideia  
do objecto conservado e descoberto, novos objectos-vestígio 
que trazem o mesmo tempo diluído na contemporaneidade:

Plastiglomerate é um fenómeno recentemente descoberto  
na praia de Kamilo (Hawaii), onde a topologia e as correntes 
se habituaram a fazer atracar lixos, troncos e carcaças. 
Hoje este lixo é, na sua grande maioria, plástico expulso  
pelo mar: são bidões, redes, isqueiros, latas e estilhaços 
que não se conseguem já identificar e que cobrem quase 
toda areia e rochas basálticas. Depois de ser um problema 
ambiental, estes fenómenos são a coincidência da sintetização 
humana e da ordem natural das coisas, os primeiros objectos-
-vestígio da acção humana das últimas décadas e das 
mutações que criamos num braço-de-ferro com a natureza.

As plastiglomerates são formações contemporâneas, objectos 
endurecidos e multi-compostos da aglutinação de plástico 
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derretido na rocha ou aglomerados de conchas, areias, 
poeiras, detritos e lixo plástico. São quase-fósseis  
ou quase-minerais, enganos que registam a morte  
da função dos utensílios e novos processos com que a Terra  
se reinventa. São novas coisas que ficam no meio termo 
do tempo, são vestígios, como exo-esqueletos ou imagens 
fossilizadas, como são também estruturas do nosso tempo,  
no mesmo planos dos arquivos abstractos da Internet.  
Têm aspecto de velho e de novo, um tom de história  
e de alienígena.

Este fenómeno é um exemplo da ambiguidade de que fala  
este projecto. A confusão começa por se manifestar na 
estranha composição e imagem dos objectos que são a junção 
ou colagem de fragmentos, memórias de dois mundos,  
o processado e o natural. Depois, manifesta-se nos lugares 
distantes onde morre o que deixamos para trás e se faz nascer 
uma outra coisa, na viagem e na reunião das condições 
perfeitas para se dar o fenómeno da fusão. No fim, manifesta-
-se na dificuldade da sua definição: não é por inteiro fóssil, 
porque não é de outro tempo, não é por inteiro mineral. 
Neste sentido, fica mais próximo de um caos concentrado,  
tão natural como instigado, tão estranho como próximo,  
tão informe como evidente. É viagem que se mascara  
de coisa estranha para nos falar do que está perto,  
do que sabemos estar a fazer de errado e das mutações  
que deixamos acontecer. 

Sem que sejam objecto do meu trabalho, estas formações 
importam para pensar aquilo que se conserva numa perspectiva 
teórica: o fóssil ou o mineral formado, o tempo lento da fusão 
em confronto com a liquidez contemporânea e a propulsão 
de histórias a partir de um só objecto congelado. Importam 
ainda para introduzir três tipos de pensamento no meu 
trabalho: vestígio, viagem no tempo e revolução. A ideia  
de vestígio é muito transparente, pois parte exactamente  
do objecto e da nostalgia do que é deixado no passado para 
ser descoberto mais tarde, relacionando-se com a segunda 
ideia de viagem (ou cápsula do tempo). Estes dois conceitos 
trazem consigo a potência da pequena colónia que entra 
em processo de expedição no mundo novo ou que, pelo 
contrário, vive na escuridão sob frágeis camadas, agitadas 
para ver a luz num outro tempo que não é o seu e surgir 
como ouro. 

Parecido com a expedição do barco ou do dispositivo  
que plana sem asas — que atribuem poesia ao mar e ao céu —, 
o fóssil alarga o romantizar das zonas remotas, dos outros 
lugares e do desconhecido, mas implica-os como problemas 

O termo “plastiglomerate” refere-se mais 
especificamente a um “material multi-
composto e endurecido tornado objecto 
por aglutinação da pedra e do plástico 
derretido. Este material é subdividido 
em dois tipos, o género in situ, em que  
o plástico adere aos afloramentos rochosos, 
e o género clástico, em que combinações  
de basalto, corais,conchas e resíduos  
de madeira local são sedimentados com 
grãos de areia numa matrix de plástico”. 
De forma mais poética, plastiglomerate 
une o Homem com as correntes de água; 
com o desmoronamento de pedra em 
areia e fósseis em petróleo, ao longo 
dos milénios; com a rápida substracção 
desse petróleo em combustível; e com 
o refinamento desse combustível em 
policarbonatos — em plásticos, em lixo. 
Da lama primordial, para o oceano, para 
a praia, voltando à terra, o plastiglomerate 
é um marco material estranhamente 
próximo. Ele demonstra a separação 
ontológica de toda a matéria, da realidade 
micro até à realidade macro

(…)

Visto desta forma, o plastiglomerate  
é dotado de múltiplas camadas identitárias.

(Robertson, 2016)
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a ideia de conseguir acumular tudo,  
de criar uma espécie de arquivo geral, 
o fechar num só lugar todos os tempos, 
épocas, formas e gostos, a ideia de construir 
um lugar de todos os tempos fora do tempo 
e inacessível ao desgaste que acarreta,  
o projecto de organizar desta forma  
uma espécie de acumulação perpétua  
e indefinida de tempo num lugar imóvel, 
enfim, todo este conceito pertence à nossa 
modernidade

(Foucault, 2005)

do agora, espaços onde podemos encontrar paralelismos  
e respostas para o que fomos e para onde vamos. A revolução 
entra aqui como consciência deste mundo em agitação,  
das novas formas que nascem, ainda que sejam mutações  
ou mal-formações; é a revolução de pensar, de questionar,  
de descobrir que as respostas podem estar do outro lado  
do mundo, dentro do mundo, e que o que nos falta é estarmos 
implicados nele.

2.
Coleccionar é uma forma de fazer e está muito próxima  
da apropriação; é um motor de busca de todos os pequenos 
detalhes. Se o objecto é, no âmbito da conservação,  
a própria cápsula de viagem, a colecção é antes uma forma  
de encapsular esses mesmos objectos, outros objectos  
ou figuras — uma cápsula de múltiplos.

Porque conquista o lugar informe e sem capa, a colecção 
chama também o limbo e a impermanência. Não precisa 
de invólucro, porque mesmo não delimitada, uma colecção 
continua a ser uma colecção; no mesmo plano, ela não 
precisa nunca de se finalizar, podendo ser uma obsessão 
desinteressada, uma coisa sem fim, tal como não precisa  
de um sistema hierárquico de organização.

Nunca me foi estranho começar colecções. Lembro-me  
da dificuldade de me desfazer de objectos e do afecto  
que envolvia tê-los, tal como da manutenção de cada 
diferente caixa de colecções. Começava a colecção a partir  
dos cinco elementos, a partir do momento em que queria 
muito ou a partir da altura em que recolher se tornava um 
fascínio. Antes o quarto era o lugar de todas estas coisas,  
as que ficaram em suspenso; hoje as colecções acontecem  
de outra forma porque lido com coisas mais difíceis  
de recolher e porque, a par desta ânsia de descobrir, percebi  
a importância de deixar contaminar e intervir: contraria-se  
o desejo do arquivo com o tempo estendido da coincidência  
e do encontro acontecerem. 

O estúdio é hoje o lugar da colecção, o lugar de todas  
as relações: o que está guardado, o que está alinhado,  
o que está exposto e o que está por acabar, o que está fora 
e chega, o que é encontrado e fica. Coleccionar é, no meu 
trabalho, re-organizar o que parece desalinhado ou a ordem 
prévia das coisas, envolve por vezes descontextualizar para 
criar uma nova história para as coisas.

Por um lado, no espaço do estúdio existem brinquedos  
ou pequenos objectos que acompanham fascínios  
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Para aqueles artistas que são motivados 
pelo “impulso arquivista”, a criatividade 
do trabalho fica no momento suspenso em 
que o arquivo é afastado do seu contexto 
original, sem que ainda tenha assimilado 
uma nova significação. Os artistas não 
coleccionam apenas imagens, materiais, 
informações, documentos e capturas 
existentes e produzidas por outros, 
mas promovem processos de edição, 
reconfiguração e ficção. O arquivo — 
morto ou vivo — providencia liberdade 
para os artistas se moverem como 
nómadas entre texto e imagem, entre redes 
perceptivas e sistemas de conhecimento. 
A sua paixão pelo arquivo sempre teve 
inerente uma preocupação pelo afecto, 
materialidade e forma.

(Cai, 2017)

Mas na maioria da arte de arquivo, 
o significado real aplicado a estes fins 
“relacionais” são bem mais tacteis  
e frontais do que quaquer plataforma web. 
Os arquivos em questão não são bases  
de dados nesse sentido; são (...) materiais, 
mais fragmentários do que efémeros e, 
assim sendo, pedem uma interpretação 
humana, ao contrário de mais um 
reprocessamento mecânico. 

(Foster, 2004, p. 4)

paralelos ao trabalho, coisas que alimentam a inquietação;  
são foguetões e satélites de lego, planetas de borracha, 
cacos e cactos, pedras estranhas e pedaços de meteorito, 
aviões em ponto pequeno. Por outro, há objectos que fazem 
inteiramente parte do exercício mental do trabalho, como  
as réguas, os instrumentos de medição e os dispositivos,  
todos os materiais de construir, os restos, os dourados 
encontrados, os círculos.

Apesar de todos eles pertencerem a mundos ou ordens  
de pensar diferentes, encontram-se e dialogam. Desta forma 
de colocar as coisas em relação nascem dois projectos, os únicos 
que nascem puramente pela evidência da colecção: Exercício 
sem medida comum (2018) e Antes de sabermos medir a lua 
era redonda (2018). No primeiro, as madeiras, os vidros,  
os papeis e os metais, que se acumulavam como restos, 
tentaram construir uma vida comum; no segundo, a ideia  
da colecção do círculo a partir do fascínio e da coincidência 
de o encontrar. 

Mais extensas e cruzadas que as colecções de objectos  
no estúdio, são as colecções ou arquivos digitais de imagens  
e vídeos, divididas  nos projectos Auxiliar de Gravidade  
e Imagens cápsula, respectivamente sobre coisas do espaço 
e coisas terrestres. São dois projectos de série que captam 
fenómenos, coincidências, ideias para outras coisas e que,  
da mesma forma que são cápsulas de colecção, podem  
ser cápsulas de congelamento dos momentos, de pausa  
do decorrer, quando falo das imagens.

3.
Pausa, e não há mais palavras porque na verdade não existem.
Pausa, we were witnesses of something distant.

A cápsula que protege da viagem é diferente daquela  
que envolve para aquecer e imobilizar. Imagino a caixa  
de viagem ou a cápsula fóssil rija, caixa expedida que resiste; 
a cápsula do tempo que corre funciona de outra forma, 
parando. 

A paragem do tempo é mais frágil, implica um invólucro  
que na verdade não existe. Essa redoma não é mais que o acto 
em si mesmo, desfeito no momento em que se contraria, 
esse instante de decisão, esse congelamento que dita o tempo 
indefinido que vem depois. 

Tal como é a imagem fotografada, o frame do filme é o exemplo 
perfeito de congelamento de uma sensação que se amplia 
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a história gráfica acompanha o movimento 
e a existência humana no que concerne  
às formas de marcação sígnicas ou 
simbólicas (...), como uma emblemática 
pegada de milhões de anos impregnada  
na lama, até as Placas Pioneer e os Discos 
de Ouro da Voyager (Voyager Golden 
Record) lançados ao espaço. 

(Almozara, 2018, p. 145)

quando deixou a Terra em direcção 
aos planetas e às estrelas, cada Voyager 
transportava consigo um disco fotográfico 
de ouro embalado numa capa de ouro 
espelhada (…) Longe de casa, inalteradas 
por estes acontecimentos remotos,  
as Voyager, transportando as memórias  
de um mundo desaparecido, prosseguirão 
as suas viagens.

(Sagan, 2011, p. 148)

As cápsulas do tempo, na verdade  
um par de discos fonográficos, foram 
lançados a bordo das sondas espaciais 
gémeas Voyager em Agosto e Setembro  
de 1977. A nave passou treze anos a fazer 
o reconhecimento dos planetas orbitantes 
do Sol, enviando informações e imagens 
valiosos e de uma beleza incomparável. 
Em 2012, a Voyager 1 tornou-se o primeiro 
objecto feito pelo Homem a abandonar  
o sistema solar, navegando através  
das masmorras onde o fluxo de partículas 
carregadas pelo nosso Sol se detém contra 
as do espaço interestelar. Hoje, as sondas 
estão tão distantes que os seus sinais 
de rádio, viajando à velocidade da luz, 
demoram mais de quinze horas para 
chegar à Terra.

(Ferris, 2017) 

para quem vê, criando um invólucro de intimidade em  
que tudo se torna mais quente. O frame do filme traz ainda  
a palavra escrita como legenda para o trabalho — a palavra 
descontextualizada da conversa ou do monólogo (falado  
ou pensado) e que se torna vestígio no objecto ou plano 
central de criação.

4.
A ideia de gravar e, por isso, marcar definitivamente o material 
aparece com a ideia anterior de congelar. Começando  
por ser matriz para outra coisa, a gravação torna-se evidência 
em si mesma e traz principalmente o metal para primeiro 
plano; depois, distingue-se na marca manual, que vive mais 
no erro, e na marca mecânica, perfeita e artificial.

A marca manual aparece a partir das experiências de gravação 
e impressão, para permanecer de forma mais importante 
na matriz enquanto vestígio; nos trabalhos deste projecto 
aparece como transferência — Objectos satélite (2017), 
Exercício (16) — a tentar alcançar o planeta vénus (2018) 
ou Time takes no time in story (2018) — e mais subtilmente 
carimbo. Esta marca veicula não só a ideia da proximidade  
ao corpo e a permeabilidade ao desgaste, como também  
a de acidente iminente e de imperfeição da forma.

Por outro lado, a marca mecânica surge como verdadeiro 
fascínio de obtenção, através do Voyager Golden Record  
que fortalece também o dourado como coincidência,  
a representação humana como delírio e a procura de vida 
como expedição necessária. Gravado, dourado, perfeitamente 
desenhado — assim se criou a imagem do que veio a ser a peça 
central de Exercício (16) — a tentar alcançar o planeta 
vénus (2018), profundamente inspirada neste dispositivo-
-nave. Ao contrário da marca manual, a gravação  
mecânica relaciona-se com a ideia de certeza, de perfeição  
e de manifesto; é uma coisa acabada e expedida, sem espaço 
para tortuosidades ou indecisões — não se escreve na pedra 
uma coisa qualquer. 
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inventory invention

Há duas palavras que encontro no meu trabalho como formas de 
fazer ou colocar em relação: inventar e inventário. Inventar pertence 
ao universo das micro-ficções, dos paralelismos, das analogias, 
das suposições e das construções sobre coisas que descubro. 
Inventário pertence às colecções, ao palco do estúdio, à organização 
e estruturação. Ao contrário das palavras que se seguem, inventário 
nunca fez parte do vocabulário deste projecto. 

Inventário aparece agora porque partilha um radical comum com a 
palavra inventar, apesar de serem termos empregues em situações 
muito distintas e com conotações diferentes da origem comum. 
Ambas surgem no termo latino invenīre, que significa descobrir, e 
que mais tarde formou diversas palavras da mesma família, das quais 
inventāre, que origina inventar, e inventarĭu-, que origina inventário. 
Este mesmo ramificar origina diferentes palavras noutras línguas, 
como o francês, que introduz estes termos na língua inglesa.

É a partir da busca etimológica destes dois termos na sua tradução 
anglo-saxónica — inventory e invention — que descubro outros 
detalhes que vêm construir a beleza do encontro de palavras no 
projecto. A composição de invenīre é uma aglutinação de in (em) e 
venire (vir) que, à parte de sabermos originar a noção de descobrir, é 
antes o processo do devir, o que está para acontecer; por outro lado, 
só a partir do século XVI é que inventar ou invenção são utilizadas 
para definir a coisa que é criada ou o processo de criar ou fazer. 

Inventar passa, por isso, do lugar do reconhecimento da existência 
para o lugar da criação; inventário permanece como acto de 
reconhecimento, de listagem do que existe, do que se possui, do que 
faz parte. Dos mundos diferentes a que podem pertencem, tornam-
se parceiros neste projecto guardando as suas especificidades, mas 
moldando-se a um novo exercício. Inventar é antes um processo 
elástico entre a suposição e a concretização do acaso, do que existe
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em redor, para que inventário possa ser a catalogação literal ou 
prática de todos esses momentos de descoberta, dos vestígios ou 
das provas do avistamento, dos objectos que fazem lembrar e que 
renovam o ciclo de invenções.
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Azul

É muitas vezes planeta, céu ou mar, aquele que é sinal de que respiramos  
e geramos vida. É de outros tons na natureza, uma coisa preciosa e procurada 
— às vezes sintetizada —, imortalizada nas pinturas e nas jóias em museus. 
É muitas vezes a cor preferida para não pensar muito e, mais recentemente, 
a cor da falha de sinal nos ecrãs.

O azul que mais gosto é este último, porque é o que vem depois de todos 
os outros existirem e, por isso, me lembra de todos eles. É o azul RGB, 
indubitavelmente associado à tecnologia e sistemas electrónicos; é o azul 
dos softwares, da luzinha ligada dos aparelhos, das actualizações, das cores 
luminosas e artificiais. Mas a sua face mais curiosa é aquela que se multiplica 
nos ecrãs das estações e das lojas — a do erro, da falha de transmissão,  
da quebra de sinal, da falta de um dispositivo e, por isso, da ambiguidade 
da eficiência. Situa-se entre o lado em que tudo corre bem e o lado em que 
corre mal — chego a mais um elemento de impermanência.

A primeira vez que pensei neste azul como um instigador de questões  
foi com as capturas de vídeos em directo da Estação Espacial Internacional 
(Auxiliar de Gravidade) e me apercebi da quantidade de vezes que  
a transmissão se perde, sempre precedida de um burburinho nas caixas  
de diálogo entre utilizadores da transmissão. A dúvida instala-se ao fim  
de poucos segundos de silêncio azul — estamos a ser enganados, aconteceu 
alguma coisa, fizeram uma descoberta secreta, houve um acidente,  
foi só uma queda de sinal.

Depois de todos os rumos de progresso, das revoluções industriais, de todos 
os indivíduos que arriscaram novas invenções, sabemos que no princípio 
estava a dúvida e a vontade de questionar as coisas. Depois de todos  
os processos tecnológicos, eles devolvem-nos a incerteza que os gerou.  
No caso especial destas transmissões, a dúvida é a reacção possível, porque 
se desmancha a confiança no único canal de informação — mais ninguém 
nos pode dizer o que se passa senão as pessoas que lá estão, do outro lado  
do sinal que caiu. Criámos sistemas que nos confundem.

O azul aparece e reaparece, raramente por procura, quase sempre por 
coincidência.
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Os humanos modernos tornaram-se 
mestres em produzir imagens mentais.  
As imagens são maioritamente viagens  
da nossa mente. O nosso cérebro é viciado  
na produção de mapas e padrões neuronais, 
auditivos e tacteis. O filme que se desenrola 
na nossa mente começa na infânica e, 
através de relações sociais, da cultura  
e da aprendizagem, volta atrás no passado 
quando não ainda não éramos sequer 
nascidos

(Coelho, 2014)

Confrontados com o paradoxo entre  
as fronteiras reais e virutais, os artistas 
desenvolveram propostas particulares  
em que questionam quer problemas  
de passagem (...), quer a criação de micro-
-nações para construir um lugar idel para 
viver. (…) Vivemos num constane processo 
de desterritorialização

(Sandoval, 2010, p. 237) 

Digital

Omnipresente, como precisamos que seja. Seria certamente 
irónico não falar da importância das ferramentas digitais  
e das possibilidades tecnológicas a que tenho acesso, quando 
o meu trabalho depende em grande parte das viagens 
hipotéticas no Google Maps, das visitas em directo à Estação 
Espacial Internacional, da captura instantânea de imagens  
e da edição. 

Estas ferramentas revelam-se como coisas de bastidores, 
profundamente necessárias e decisivas no rumo do trabalho, 
mas nunca sendo o ponto de chegada. Interessa-me a forma 
como as câmaras e as imagens satélite modificam a noção 
de espaço e fronteiras, como o ícone e a estrutura software 
podem fazer parte de construções manuais; interessa-me  
a retro-iluminação do ecrã, a imagem brilhante, os sistemas 
multi-janela (multi-window), a ramificação por pastas  
e a criação de duplicados e atalhos. 

Há muitas viagens entre o digital e o resto das coisas:  
as descobertas que partem do acesso remoto a outros sítios  
e que se tornam matéria para trabalhar ou imagens impressas, 
as imagens captadas e que se tornam dispositivo construído,  
o fenómeno da falha ou do erro que aprendemos ser natural  
à existência das coisas manuais e que adquire um novo 
estatuto quando aplicado às ferramentas digitais — um intruso, 
rapidamente detectado e expulso, ou uma catástrofe que desfaz 
a imagem.

(viagem)
A viagem ou a expedição ao desconhecido é uma das âncoras 
deste trabalho e pode ser pensada de formas muito diferentes. 
Há problemas muito específicos associados à viagem real, 
decorrentes da deslocação do corpo e do contacto, tal como 
há problemas igualmente relevantes na viagem virtual 
ou na viagem sonhada. Os sistemas de navegação satélite 
são ferramentas que muitas vezes se tornam parceiras da 
deslocação e que, por isso, acompanham ambas as formas  
de viagem — são ferramentas da expedição ao inóspito. 

O lugar de quase-sonho concedido pelas ferramentas virtuais 
torna estes lugares particularmente especiais; próximos,  
mas limitados, na fronteira entre a experiência quase-real  
e a experiência do glitch e do entendimento de que tudo não 
passa de um mapeamento e de uma montagem. Há zonas 
onde não chegámos ainda, perspectivas que ainda não foram 
fotografadas, encaixes visuais desconexos pelo tempo e pela 
movimentação, mudanças de escala. Não estou no mundo 
real nem estou onde pensei estar por momentos; no céu 
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Com a digitalização, as imagens 
funcionam como conectores entre  
as pessoas e as formas tecnológicas. 
Estamos continuamente embuídos  
num loop tecnológico

(Geczy, 2008, p. 64)

uma imagem digital que pode ser vista, 
não pode ser meramente exibida  
ou copiada (como uma imagem  
analógica pode), mas é sempre encenada  
ou performatizada. Aqui, a imagem 
começa a funcionar como uma peça  
de música, cuja partitura, como 
geralmente se sabe, não é idêntica  
à peça — a partitura não é audível,  
é silenciosa. Para a música soar tem  
de ser tocada. Poderiam argumentar  
que a digitalização transforma as artes 
visuais em artes performativas. Contudo, 
para performatizar algo é necessário 
interpretar, atraiçoar, destruir. Cada 
performance é uma interpretação e cada 
interpretação é um erro, um abuso

(Groys, 2010, pp. 148-149)

Mas, hoje, a “visão de máquina”,  
para além dos instrumentos ópticos,  
por instrumentos electrónicos, assumiu  
um papel importantíssimo, crucial,  
se não mesmo predominante  
no conhecimento científico: permitiu  
a vigilância espacial por satélites  
(e a visão do planeta azul como uma 
entidade para ser encarada como  
um todo cognoscível na sua inteireza  
e talvez mesmo gerível por experts  
na análise de sistemas complexos, sendo 
o Sistema-Terra o seu objecto mais 
ambicioso) 

(Martins, 2011, p. 83)

aparece ©2018 Google Maps como aparecem as nuvens  
e há caminhos para os quais não posso simplesmente atravessar. 

Como as viagens irreais por terras caminháveis, as viagens  
até ao espaço e a colecção Auxiliar de Gravidade que,  
tal como se não era para sempre, o que era?, capta imagens 
de outro lugar distante, de outra realidade desconhecida.  
Se esta última, além das especificidades da imagem digital, 
vive da aura do distante, da paisagem longa e da cultura 
remota, a primeira vive do palco móvel, da viagem que se 
faz para o olhar nos ser devolvido. Com estas colecções, a 
recolha das imagens, a detecção dos momentos são o próprio 
trabalho. Podem ser e serão outra coisa, noutros momentos 
— Uncanny Blue Colour (2017) nasceu desta colecção  
de vídeos, tal como dar a coisa à coisa: forma nasceu  
das imagens dos desertos. 

A experiência virtual de um lugar não substitui a experiência 
real do olhar, mas pode ser, por vezes, a narrativa em si mesma. 
A imagem digital ou a deambulação virtual não são apenas 
ferramentas para ver através de, para espreitar e depois ver 
melhor; são antes ferramentas que em si alteram a percepção, 
instrumentos ópticos de distorção e adição de novas formas. 
O erro do encaixe de que falo, como a distorção dos carros 
em modo Street View, ou o erro da distorção da imagem  
na transmissão em directo são erros na medida em que 
sabemos não serem imagens reais percepcionadas pelos nossos 
olhos; porém, não o entendo como perturbação, mas como 
efeito criado, pós-produção do real, nova possibilidade  
de pensamento da forma. 

A viagem ganha novas amplitudes na sua versão digital  
com impedimentos de imagem, problemas de escala, acessos 
ampliados ou restritos.

(imagem)
A câmara do telemóvel é um bloco de notas que permite 
congelar no tempo as imagens com um imediatismo quase-
-absoluto. Tal como a viagem, a imagem digital vive de novos 
exercícios nas condicionantes de resolução e compressão:  
a abertura do trabalho à imagem rápida que capta o fenómeno 
contempla necessariamente a abertura à imagem pobre, 
comprimida, desfocada, pixelizada. Se este problema se torna 
mais visível na reprodução e distribuição web, neste trabalho 
é imperativo pensá-lo na passagem do digital para o real.  
As imagens que capto vivem dessa finalidade de captação 
para regresso ao físico, mais do que a permanência enquanto 
coisa digital. No projecto, identifico rapidamente estas 
imagens na colecção Imagens Cápsula, às quais coloco 
sempre a dificuldade de ampliação e que, por isso,  
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A imagem pobre é uma cópia em 
movimento. A sua qualidade é má,  
a sua resolução é precária. À medida que 
se acelera, deteriora-se. É um fantasma 
de uma imagem, uma pré-visualização, 
uma miniatura, uma ideia errante, 
uma imagem itinerante distribuída 
gratuitamente, comprimida por conexões 
digitais lentas, reproduzida, ripada, 
alterada, bem como copiada e colada 
noutros canais de distrbuição. 

(Steyerl, 2009) 

me obrigo a pensar na aceitação da sua natureza frágil  
ou no pequeno formato, que se torna mais frequente pela 
aplicação a dispositivos de visualização mais íntimos  
e nostálgicos — o que, de certa forma, respeita a sua  
outra natureza de captura singular.

Se a imagem viaja do dispositivo tecnológico de visualização 
ao dispositivo analógico, atravessando diferentes formas  
de recepcionar a informação, mantém-se a importância  
da luminosidade e dos ecrãs que são janelas. A ideia  
da imagem retro-iluminada é, talvez, um fascínio:  
vem da partilha de imagens e histórias, do romantismo  
do cinema, da projecção e dos monitores de diapositivos  
que são canais de atenção ao vestígio e à memória, de acesso  
à imagem congelada; vem dos retro-projectores nas aulas  
e da possibilidade de manipular e criar a imagem manualmente 
(o retro-projector, que também serve de mesa de luz, 
desempenha um papel importante no núcleo de dispositivos 
deste trabalho); vem certamente da janela do smartphone  
e do computador, tal como da janela do estúdio, da luz que  
se coloca atrás das imagens e dos objectos e da quantidade  
de narrativas que se desenrolam além destes ecrãs, mesmo 
que os desliguemos ou fechemos a persiana. 

A iluminação da imagem não é, por isso, uma questão  
da tecnologia, mas uma questão de sempre. A janela  
é um começo do retro-projector no que toca à posição  
da luz e, neste trabalho, no que toca à construção das imagens: 
pôr e tirar o que quero num plano transparente, a luz  
que finalmente evidencia as cores e que às vezes projecta  
ou faz sombra. Depois, é também um começo do ecrã,  
aquele é do dispositivo digital, que é recorte e é formato,  
que é de olhar o outro e que, quando colocado ao lado da 
janela real, permite a simultaneidade de imagens, talvez 
completamente distintas, talvez do mesmo objecto. 2

(sobre potências erráticas)
Apesar de ser maioritariamente uma ferramenta que 
transporta as coisas do real para o virtual e de novo  
para o real (transformado), o digital desempenha também,  
neste projecto, um papel de input em si mesmo a partir  
de mutações criadas pelo dispositivo tecnológico ou de 
ideias que vêm através dele. É disso exemplo a admiração 
do defeito na imagem, do azul RGB e do sistema aditivo, do 
acesso alargado e da estrutura software; contudo, são raras as 
vezes que a ferramenta ou consequência digital fica no papel 
principal, é quase sempre o potenciador que fica no backstage. 

Não há qualquer preocupação para que assim seja, mas 
reconheço que o digital é, para mim, um dispositivo estranho 
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Como é que o presente se manifesta  
nas nossas experiências quotidianas  
— antes de ser matérica de especulação 
metafísica ou crítica filosófica?

(Groys, 2010, p. 86)

a relação entre a ideia de infinito como 
espaço e tempo absolutos e a nossa noção 
de espaço e tempo por conhecimento 
empírico

(Calvino, 1988, p. 64)

mas chegado ao corpo, tornando-se inversamente processual, 
manual e delicado. Não é imperativo que as formas digitais  
se mostrem ao observador ou que sejam um elemento  
ou dispositivo que salta à vista; para mim, elas estão  
no dia-a-dia, misturadas com tudo o resto e no mesmo  
plano, sendo objecto de pressa e rapidez ou objecto apagado.

Importa ainda pensar que o digital é meio participante  
do mundo em que vivo e que ajuda a construir problemas  
e soluções; é um dos factores da liquidez de que falava, aquela 
que faz parte deste trabalho porque é da contemporaneidade 
em que se move e é dos meios que muitas vezes escolhe utilizar, 
mas também a que se pensa como vivência a contrariar com 
a diluição do tempo. As revoluções dos novos instrumentos 
comprimem e expandem as noções mais seguras que tínhamos, 
e por isso se chamam revoluções: o tempo e o espaço nas 
suas mãos fogem às unidades de medida clássicas. Variamos 
entre o conforto da actualização e a ansiedade da espera, entre 
tempos em que realmente olhamos e períodos de transe. 
Alcanço facilmente a noção de que o digital e a liquidez são 
também impulsionares de algo muito importante para este 
projecto — o limbo e a impermanência não são dados mortos 
e romantizados, mas antes constante efervescência, talvez 
como nunca antes. Estão em potência na tecnologia, no agora 
e surgem com novas formas de meio-termo; somos peões  
na tensão dos conceitos e do espaço-tempo, reconhecemos  
cada vez menos fronteiras e somos cada vez mais impacientes  
à passagem do tempo. Estamos cada vez mais próximos entre 
nós e mais próximos de ser astronautas.
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Moon: Fly Here!

Os nomes que damos às coisas têm muita importância.  
Pelo menos eu acho que sim e é por isso que me interessa 
escrever este texto sobre uma cidade norte-americana 
chamada Moon (Lua).

Todas as palavras têm histórias nas suas origens ou na sua  
vida em certas culturas, tal como os nomes, que não são  
mais do que palavras que escolhem definir coisas. Dar um 
nome a uma coisa é uma tarefa decisiva, implica conhecer 
aquilo que se nomeia e conhecer os nomes que se podem dar, 
em todas as suas faces, famílias, associações. Quando penso na 
importância de tudo isto, lembro-me do dia em que descobri  
o município de Moon: não muito pequeno nem uma metrópole, 
com poucos habitantes. De cima vêem-se campos de desporto 
e bairros organizados, complexos mais alargados e áreas 
florestais; ao lado, um aeroporto em forma de X. 

Nada em Moon lhe confere um lado lunar ou lunático.  
Parece ser só uma cidade normal, despercebida no meio  
das outras, à qual calhou a sorte de um nome invulgarmente 
bonito. Descobri-a por acaso, numa altura em que utilizei  
os mapas de imagens satélite — como a ferramenta Google 
Earth — para aceder ao reconhecimento gráfico da Lua. 
Cheguei até ela pesquisando por Moon, antes de optar pela 
versão espacial do programa. Depois de a ver e rever de 
cima, um ponto de vista que já apresentava a presença do 
seu nome escrito no campo de futebol americano, decidi 
viajar nas suas ruas, em modo Street View no Google Maps. 
Na simplicidade de ser como é, gosto de Moon como gosto 
de coisas desalinhadas e enigmáticas; gosto da estranheza 
deste nome, multiplicada pela estranheza de não se encaixar 
na normalidade das cidades periféricas. Das imagens e das 
viagens, gosto de ver como esta cidade se torna uma cápsula 
na qual é comum a Lua ser indicada em plena Terra, gosto  
dos sinais nas estradas (Moon West), das lojas (Stardust Lounge), 
dos campos (Moon Area), dos eventos (Moon Shine Library 
Foundraiser) que se aproveitam deste nome que caiu de 
paraquedas, pronto para ser esticado nas suas várias formas. 

Moon: Fly Here! é o convite que o Google Earth faz para  
entrar numa visão mais aproximada da cidade; Explore  
our Universe é o seu lema. Podiam ser convites à acção  
de um parque de diversões, de uma missão espacial,  
de uma viagem pelo mundo, mas parecem demasiado  
para a normalidade de um subúrbio americano. Há uma 
energia em torno do conhecimento deste lugar que me atrai: 
o que é que há para descobrir?
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Nesse verão de 1969, contemplar uma ilha 
de um ponto qualquer da costa torna-se 
equivalente a olhar para a Lua.

(Virilio, 1993, p. 109)

Na sequência de coisas que gosto, descubro que gosto de tudo 
o que há nesta cidade pela capacidade de me fazer imaginar. 
Imagino a curiosidade de uma Lua na Terra, com avisos que 
indicam para que lado fica. Por outro lado torna-se forma de 
pensar na proximidade da Lua, agora que a alcançamos, mas 
de uma outra forma — mexe com o imediatismo de colocar 
outro sítio aqui ao lado e com a facilidade de estabelecer 
paralelismos entre esta cidade e um corpo celeste a milhares 
de quilómetros. Moon está para a Lua como os desertos estão 
para Marte: são pontos de acesso, coisas que fazem lembrar, 
relações construídas, imagens de um lugar erigidas sobre 
outro. O acaso mais uma vez funciona como propulsor  
da imaginação.

Falar de Moon significa falar de todas estas micro-ficções que 
rapidamente construo, de todas as outras questões límbicas  
e ambíguas, mas significa sobretudo falar da importância  
dos nomes e da forma como podem moldar e alterar aquilo 
que nomeiam, acrescentando novas realidades; não se trata 
de pensar na coisa que faz nascer o nome, mas no nome que 
já existia, que até já nomeava uma coisa, e que passa a nomear 
outra. 

Ainda que não haja qualquer razão para que Moon tenha 
este nome, quem o pensou pensou certamente que surgiriam 
perguntas e associações entre o lugar terrestre e o lugar 
extraterrestre. Sem este nome talvez nunca a chegasse  
a conhecer, com certeza nunca lhe daria tanta relevância  
ou se tornaria ponto para algo mais; sem este nome talvez 
nunca se viria a pensar na Lua olhando para este subúrbio 
americano. 

A consciência da importância do nome é, para mim,  
a consciência da importância do título. O que acontece  
com esta cidade é que a curiosidade é aguçada primeiramente 
pelo seu nome, cuja particularidade desperta novos imaginários 
de relação de mundos; o mesmo acontece nos meus trabalhos 
que, apesar de nascerem, de verem e reverem as questões  
do cosmos e das viagens de dentro, por vezes não mostram 
esse seu processo, não manifestam como única ficção aquela 
com que os concebi. Entre a liberdade do espectador para 
fazer o seu próprio entendimento e a abertura do trabalho  
à sua história, nesse meio fica o título. 

Há palavras, relações ou frases que aparecem por acaso, 
por leituras, por associações mentais; não são construções 
pensadas ao detalhe, mas acontecem de encaixar perfeitamente 
nas histórias dos trabalhos ou nas propostas em que se podem 
tornar. Este exercício acontece na maioria dos trabalhos, 
tornando-se mais evidente em Playlist for when you 
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finally step on the moon (2017), Frozen lasagna tastes 
like loneliness (2018), Antes de sabermos medir a lua era 
redonda (2018) ou Exercício (16) — a tentar alcançar  
o planeta vénus (2018). As estrelas projectadas já não fazem 
apenas um céu nocturno sobre quatro paredes, mas permitem 
pensar o estar sozinho e o olhar o vazio; o conjunto de círculos 
catapulta-se a partir daí e, então, uma placa dourada, uma 
imagem congelada na luz e uma pedra inscrita podem fazer 
sentido como exercícios de exploração. 

O título é a pista, o que descodifica ou que dá uma nova 
perspectiva dos objectos e das suas relações. 
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Todas as ferramentas são exteriorizações 
de funções originalmente integrais. 
Não introduzem princípios novos mas 
ampliam o espectro das condições em que 
o principio controlador descoberto pode 
ser empregue

(Fuller, 1998, p. 68)

Dispositivos 
aqueles de começar

A máquina que acciona.  
Pela luz, pelo movimento, pelo clic para começar. 

Para mim é importante esse momento de entabular, daquilo que 
dita o início. Mais do que isso, as coisas serem desencadeadas 
ou transformadas no momento em que se liga ou se acciona. 
Primeiro, a chamada para o começo, para a ordem; depois  
a importância do dispositivo.

Poderiam ser apenas suportes, como é uma tela,  
mas a presença que têm confere-lhes um poder maior. 

Mesa de luz
Retroprojector
Monitores de slide
Foco
Lente
Lupa
Conta-fios
Projector
Ecrã

Dispositivos de luz que abrem o trabalho, coisas que se 
manuseiam, tecnologias que não são completamente 
independentes das opções que tomo e das indecisões que 
fazem também o trabalho. Todos estes são diferentes dos 
televisores e da panóplia de instrumentos, como o leitor  
de dvd, os cabos e adaptadores, porque dão mais espaço  
e porque têm uma magia que falta aos outros. Não sei 
explicar que magia é esta, mas relaciona-se sobretudo com 
alguma nostalgia de instrumentos e suportes mais robustos, 
mas também com a consciência de que a retro-iluminação 
não é uma coisa recente ou que pertença apenas ao mundo 
dos ecrãs. A iluminação de uma mesa de luz ou de um retro-
-projector fica no meio entre um plano e um ecrã, parece 
mais arcaica.

A questão da retro-iluminação traz, mais uma vez, a importância 
da janela e da função que naturalmente ela tem e que se 
replica nestes dispositivos. Como na janela, estes tornam-se 
meio de ver através, de iluminar a imagem e o espaço  
e de contar histórias.
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Dispositivos 
aqueles que são tabela

Há outros tipos de dispositivo que, apesar de ficarem neste 
círculo de coisas são, na verdade, mais instrumento. Como  
os últimos, eles acumulam-se no estúdio, guardados ou 
dispostos, prontos a entrar em acção ou conscientes de que  
a sua função fica atrás das portas. Falo dos mapas, das réguas 
e dos dispositivos de medição.

Os mapas como instrumento são ou estão próximos dos 
gráficos, das grelhas e das tabelas, diferentes das cartografias 
tradicionais que aparecem no trabalho como forma de pensar 
e criar um imaginário mental. São sobretudo desenhos de 
ordenar, mesmo que sejam enigmáticos ou sem função 
aparente; são o princípio e, por isso, o dispositivo do fascínio 
de tabelar, acompanham a mania de organizar o caos.

Com estes mapas medem-se distâncias imaginadas, 
especulam-se razões de ser. A questão imposta pelo título 
no projecto Antes de sabermos medir a lua era redonda 
parte certamente daqui. Antes de sabermos medir, a lua era 
redonda? A partir de que momento imaginámos o redondo,  
a espacialidade, as formas das coisas e os nomes para elas?  
A lua sempre foi redonda? Na verdade não é, apenas dá  
a ideia que sim.

As réguas e os dispositivos de medição são outra coisa, são 
objectos concretos e de coleccionar, definitivamente pontos 
de fascínio e de presença no estúdio. Fazem parte do dia-a-
-dia ou são coisas em desuso. 

Régua
Compasso
Transferidor
Escantilhão
Paquímetro
Esquadro
Aristo
Nível
Fita métrica
Quadrante
Laser
Balança
Transferidor 360º
Esquadro de L
Escalímetro
Astrolábio
Bússola
Régua em T

P156



a ciência reconheceu oficialmente que a 
observação intervém de alguma forma 
para modificar o fenómeno que está a ser 
observado

(Calvino, 1988, p. 108)

Quando se faz uma incursão num espaço, 
esse espaço é alterado. Gosto desta ideia 
de deixar um risco porque esse espaço é 
alterado por esse mesmo risco.

(Denis, 2005)

Depois de serem alvo do instinto de tabelar e de manter,  
são outros espaços de limbo quando percebo que medir não  
é assim tão exacto — esta acaba por ser uma ideia essencial 
no trabalho, a mesma que leva a entender que a ciência não  
é tão mais que uma crença e que os seus métodos não são  
tão precisos como sempre queremos acreditar. Medir é meter  
a mão onde tudo decorria como planeado, onde o caos era  
a ordem corrente e satisfatória; tabelar é querermos acreditar 
que conseguimos segurar tudo com as nossas mãos.

Aquilo que era no momento anterior um definitivo fascínio 
na ordem — por grelhas e coisas certas — transforma-se, mais 
uma vez, em aspectos indefinidos. Esta forma de estar é o que 
chamo, voltando ao início deste livro, de caos instaurado, 
aquele que é acrescentado quando se começa a pensar 
demasiado nas coisas, o que entra no que parecia ser absoluto 
ou equilibrado para entornar ou desmoronar.

No limbo entre o preciso e o torto, as réguas e os instrumentos 
de medição são exactamente a concretização do que Heisenberg 
nos falava com a alteração do fenómeno aquando do acto 
de medir, que é uma interferência; como ele, outros 
concordaram que a forma de satisfazermos a vontade de 
ter sob controlo ou de chegar até é a mesma forma de alterar 
pormenores, transformar a ideia, modificar tudo ou destruir 
por completo. No limite, observar provoca por si só um 
contexto diferente da acção ou do fenómeno — já não 
olhamos a mesma coisa. 

Da ideia que se torna muito presente, salta para trabalho  
a tabela sem função no projecto Exercício (16) — a tentar 
alcançar o planeta vénus (2018); nesta peça, o exercício cai 
na armadilha, a tabela não tabela, não tabela nenhum corpo, 
nem os corpos se querem tabelar, não há nenhuma medida 
ou unidade, não há nada que não seja se não invenção.

As coisas ficam à solta ao lado das esquadrias.
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Dispositivos 
aqueles de lembrar

Há objectos pelo estúdio que, pensando melhor, são questões. 
O que é um pedaço de cartão com fio, o que é uma pedra?

Bloco de cimento (paralelepípedo)
Pedaço de vidro
Bobina com fio de latão
Pano para vela miniatura
Bloco de gesso
Cartão para enrolar fio branco
Medida de gesso
Bloco de madeira com talha dourada
Invólucro de moeda de chocolate
Confetis
Borracha verde de lapiseira
Conjunto de vidros quadrangulares
Bloco de cimento (cubo)
Peças de latão
Caixa com matrizes de chumbo
Conjunto de cartões
Muro de gesso em miniatura
Bloco de parafina
Caixa de cartão
Módulos de barro seco
Caixa vazia de polaroid
Nó de marinheiro
Pratos de papel prateados

São encontros, apropriações, outros são a perseguição de 
uma ideia da qual se desistiu. Uns são peças de trabalhos que 
esperam outra coisa, outro são restos. Servem qualquer coisa 
na sua paragem, às vezes apenas a imaginação. Um bloco 
de gesso também é uma medida, uma bobina de fio de latão 
também é o mar, pequenas borrachas de lapiseira também  
são módulos de repetição e pratos de papel prateados 
também são discos voadores (flying saucer).
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Alguns dispositivos
aqueles que estão sobre a mesa

Invólucro de moeda de chocolate

Bloco de madeira com talha dourada

Bloco de cimento (cubo)

Peça de latão

Monitor de slide

Transferidor

Balança

ConfetisBloco de parafina
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Régua transparente

Régua em T

Escantilhão dourado

Esquadro de L

EsquadroEscalímetro

Monitor de slide

Escantilhão de círculos

Medida de gesso
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