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O Tempo enquanto memória a ser esculpida por uma Espera. A ausência incontrolável sobre a própria natureza do 

projeto estabelece relações de contemplação e de condensação de um tempo que pode levar anos e ao qual só eu 

tenho acesso por ser privado. Perceber que a Espera, é elemento condutor, de uma estrutura poética...
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 antes de Esperar 
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“Eu sei, eu sei 
sim, eu sei. Sei-o agora e já há muito tempo o sabia. 

Sim, sei, sei isso. 
Mas eu sei isso e também sei o contrário. 

E é tão difícil saber isso e saber o contrário. 
Aceitar isso e não desprezar o contrário. 

Sim, eu sei 
eu sei que a Terra terá cinco mil milhões de anos eu sei que a Vida terá mil milhões de anos eu sei que a 

“pequena” distância da Terra à Lua anda aproximadamente pelos 400.000 quilómetros. 

Eu sei, sim eu sei 
eu sei 

eu sei que tenho apenas 56 anos de idade, 1,65m de alto e um passo de 
70 centímetros. 

Sim eu sei, 
eu sei 

mas sei também 
que a praia ficará diferente se eu lhe roubar um grão de areia eu sei que o mar não será o mesmo se eu lhe chorar 

uma lágrima eu sei que o Universo se altera quando respiro ou mesmo quando penso. 
Sei, eu sei, eu sei que venho de longe e vou para longe sei que não estou apenas aqui mas em muito lado, sei que 

não vivo “apenas” o tempo que vivo. 
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Sei que o infinitamente grande é tão infinito como o infinitamente pequeno. 
E sei e sei mais e muito mais. 

Sei que não sou excepção. 
Sei que sou como todos os homens 

os que nasceram e morreram 
os que hão-de nascer para morrer. 

Eu sei que entre mim e os outros há uma eterna e indissolúvel união. 
E que os outros precisam de mim, tanto quanto eu deles necessito. 

E sei que é este saber-mo-nos infinitamente grandes por sermos infinitamente pequenos que constitui a paixão da 
Vida. 

Eu sei, sim eu sei. 
E é sobre esta Vida de paixão que tem sido a minha que vou falar. 

Com ironia, com tristeza, por vezes com rancor, mas sempre, sempre com paixão. 
Há anos pensei um pensamento para gravar numa porta que ofereci, simbolicamente, para casa de uns amigos. 

Esse pensamento pensava simplesmente: faz de cada momento uma Vida. 
Ofereci a porta mas não gravei o pensamento. 

Gravei-o na memória e procuro praticá-lo no quotidiano. 
E é essa paixão pela Vida que quero apaixonadamente transmitir. 

Porque não vive quem não mergulha permanentemente e apaixonadamente na paixão da Vida. 
Eu sei, sim eu sei. 

Eu sei.”1

1 Fernando Távora, Depoimento para uma aula na Escola Superior das Belas-Artes do Porto, em 21 de Maio de 1980.
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à tua espera, sargaço 

março de 2017

Este projeto surge, inicialmente, da ideia de construir um objeto têxtil com Sargaço. O Sargaço são algas que, 
com a agitação das águas, maioritariamente nas marés vivas, se desprendem do fundo do mar e são arrastadas para 
a costa. De todas as vezes que ia à praia para recolher estas matérias orgânicas apercebia-me que não havia algas 
suficientes para trazer comigo até o atelier no sentido de iniciar a experiência. Depois de um período de inquietação 
e investigação no Instituto CIMAR2, na tentativa de perceber o porquê da ausência das algas naquele determinado 
momento, e o que estava a acontecer com os nossos oceanos, percebi que estas têm um tempo muito próprio e 
natural para o seu crescimento. Dentro de um espaço que é orgânico. Quase sempre duas vezes por dia e com uma 
relação com o ciclo lunar. São as marés. As grandes marés, ou marés vivas, são aquelas cuja amplitude é a maior do 
ciclo lunar e correspondem ao momento de concordâncias solares e lunares: na lua cheia e lua nova. 

Não havia a facilidade de, por exemplo, dirigir-me a uma loja e comprar matérias e, rapidamente, depois de 
alguns estudos estar pronta para dar início ao desenvolvimento do processo... aqui, neste caso, a matéria com a 
qual queria trabalhar era uma matéria que necessitava da minha Espera: que houvesse um tempo permitido pela 
Natureza. 

2  Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto. O leitor irá encontrar mais informação no capítulo 
des-água na outra margem.
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Entre esta estranha sensação de frustração, começo a refletir sobre a organicidade do Tempo. É na falha das 
corridas até a praia (“naquele momento assim o julgava”3) que comecei a ter uma sensação de unicidade temporal 
que me levou a questionar sobre o que seria o meu fazer artístico: seria sobre encontrar as matérias e chegar a 
um meta-objecto, ou seria sobre o estar ali, no agora, dentro do tempo que o próprio tempo tem (“viver para contá-
lo…”)4 E estar dentro do Tempo é precisamente permitir que a certa altura o próprio trabalho me conduza numa 
emissão de sinais aos quais intuía ter que seguir. A perceção de que não tinha interesse no encontro, mas sim no 
Esperar, ou seja, todas as questões processuais do trabalho determinaram uma estrutura poética que se estende ao 
longo deste projeto. 

A partir dessa perceção começo a desenvolver narrativas sobre esse estado de Espera, sobre o estar na praia, 
algo que fosse capaz de marcar a minha passagem por aquele momento: gestos com lixo e cordas recolhidos na 
praia, e, posteriormente esculpidos nas rochas, criam nesta série fotográfica à tua espera, sargaço (2017) a sensação 
de uma nova linha de horizonte. 

Por decisão conjunta no processo de orientação desta pesquisa optou-se por um discurso linguístico que, por 
vezes, é de natureza poética, mas consciente do rigor implícito na escrita deste trabalho académico. Não obstante, 
recorre-se em diversos momentos, a figuras de estilo como a metáfora. 

3 Ao longo do texto surgem Pensamentos Altos retirados do diário de viagem, que se podem distinguir por estarem entre (“…”) Criam por sua 
vez um jogo ficcional entre aquilo que é o texto e aquilo que é um pensamento como fio condutor de múltiplas inquietudes resultantes de um 
modus operandi.  Esta ideia de Pensamento Alto poderá ser encontrado na Tese de Douturamento “A Autocensura como Agente Poético Proces-
sual da Criação Escultórica - Projectos, Processos e Práticas Artísticas” de Rute Rosas, a minha orientadora e autora desta definição. 
4 Como refere Ortega e Gasset. 
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registo fotográfico de uma ação 
Porto, março de 2017
da série: à tua espera, sargaço 
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registo fotográfico de uma ação 
Porto, março de 2017
da série: à tua espera, sargaço 
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registo fotográfico de uma ação 
Porto, março de 2017
da série: à tua espera, sargaço 
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registo fotográfico de uma ação 
Porto, março de 2017
da série: à tua espera, sargaço 
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“A intensidade da sensibilidade virada para dentro define a importância do mundo para o indivíduo. No corpo, 
com dor insuportável, o mundo, como vimos, não existe. Aredt fala das experiências sensoriais nas quais o corpo 
se volta claramente para dentro de si mesmo e é, portanto, ejetado, por assim dizer, do mundo no qual normalmente 
se move. E acrescenta: Quanto mais forte for a sensação interna do corpo, mais plausível se torna o argumento. 
E como exemplo cita Descartes: O mero movimento de uma espada que corta parte da nossa pele causa-nos dor, 
mas nem por isso nos faz perceber o movimento ou a forma da espada. 

E este exemplo de Descartes abre uma outra reflexão fundamental: a dor impossibilita o entendimento. Isto é, a 
partir de uma certa intensidade de dor eu não percebo o mundo, nem sequer percebo aquilo que está a suceder ao 
meu corpo. Há, pois, como que uma estupidez dolorosa; como queres que entenda, se me dói?

A dor suspende o raciocínio, suspende o pensamento, tanto o centrado nas coisas afastadas como sobre as coisas 
próximas, imediatas. O momento em que a espada me provoca dor é o momento em que sei menos sobre a espada; 
é o momento em que me sinto mais estúpido face à espada.”5

5  M. Tavares, Gonçalo – Atlas do Corpo e da Imaginação, 2013,  p. 341, Editorial Caminho.
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sargassum 

abril de 2017

Pensar o corpo como o resultado do lugar onde habita toda a experiência. Esta performance é uma consequência 
do trabalho anterior à tua espera, sargaço (2017). 

Utilizo o meu corpo como se de um tear se tratasse: os meus braços transformam-se em base de suporte para 
tecer: as cordas são o novelo que remete para uma paisagem marítima. Existe um recipiente onde me encontro 
sentada que guarda não só o novelo como também a tinta. À medida que vou tecendo6 com os meus braços e 
construindo tecido, um cruzamento entre teia e trama, puxo mais fio e este vem embebido na tinta que pinta o meu 
corpo e também uma nova camada de chão aos meus pés, construída a partir de uma lona têxtil, trata-se de um 
reservatório das marcas finais. A duração desta performance é de sensivelmente trinta minutos, na qual preencho 
este tempo a tecer até ao fim do novelo, que termina com um gesto bruto de um puxão de um fio Ariadne7 que desfaz 
aquilo que estive a fazer durante esse tempo de duração indefinida... 

6 Na mitologia grega, Penélope é esposa de Ulisses, filha de Ícaro e de Periboea. Durante dez anos, Penélope esperou a volta do seu marido da 
Guerra de Troia. A longa viagem de retorno de Ulisses é o tema da Odisseia de Homero. Os anos passavam e não havia notícia de Ulisses, nem se 
estaria vivo ou morto. Assim, o pai de Penélope sugeriu que sua filha se casasse novamente. Penélope, fiel ao seu marido, recusou, dizendo que 
esperaria a sua volta. Durante o dia, aos olhos de todos, Penélope tecia, e à noite, secretamente, ela desmanchava todo o trabalho. 
7 O Fio de Ariadne, assim designado devido a lenda de Ariadne, é um termo usado para descrever a resolução de um problema que se pode proce-
der de diversas maneiras óbvias (como exemplo: um labirinto físico, um quebra-cabeça de lógica ou um dilema ético), através de uma aplicação 
exaustiva da lógica por todos os meios disponíveis. 
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registo fotográfico de uma performance, 30minutos
atelier FBAUP, Abril de 2017 
da série: sargassum
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      “Em Barthes, o corpo é muitas vezes o ponto de partida; o homem bem tenta esquecê-lo, mas o corpo insiste: 
quer aparecer na vida do seu proprietário: O meu corpo não existe para mim próprio senão sob duas formas 
correntes: a enxaqueca e a sensualidade. Numa frase Barthes coloca os dois pólos extremos da existência em jogo 
como caindo sobre esse elemento que está no meio – o corpo. E que pólos são esses? No limite: o mal e o bem, 
ou mais precisamente neste caso: o bom e o mau, aquilo que gosto e aquilo que não gosto: a enxaqueca escreve 
Barthes: não é mais nada do que o gau primário do mal físico e a sensualidade é considerada vulgarmente como 
uma espécie de sucedâneo do prazer.”  Dores de cabeça e excitação sensual – os dois modos de o corpo (orgânico) 
lembrar, a esse outro sujeito (o indivíduo com corpo), que existe. 

        Conclui Barthes, ironicamente: «Por outras palavras: o meu corpo não é um herói.» Pelo contrário, é visto 
como personagem secundária que luta para aparecer na existência comum, na existência saudável: esqueço-me de 
ti (corpo) porque sou feliz e saudável. Ou, noutras palavras, consequência na observação de Barthes: como não 
estou excitado nem tenho dores de cabeça, tu, corpo, não existes.”8

8  M. Tavares, Gonçalo – Atlas do Corpo e da Imaginação, 2013, p. 249, Editorial Caminho.
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corpo-não corpo

uma colaboração com Inês Lopes  

Quando realizei este trabalho, questionava a ideia sobre a biodegradabilidade na Arte, e talvez tenha sido 
uma consequência da matéria anterior escolhida - as algas, que durante muito tempo serviram de fertilizante para a 
terra de camponeses das pequenas vilas piscatórias - equacionava então a possibilidade de enterrar todos os meus 
trabalhos, para lhes poder dar o poder da imortalidade e transformação, poderiam ser outra coisa sobre a qual eu 
não teria nenhum poder ou controle: Nasceriam, secariam ou morreriam flores, plantas, ervas, etc… Uma ação que 
se auto renasce em serpente Ouroboros9. Interessava-me muito a questão da morte e da reencarnação da alma, da 
carne, do corpo, da matéria, e da coisa que se transforma em outra coisa, mas que já teve uma vida. 

Em sequência desta experiência crio o trabalho que intitulo precisamente de corpo-não corpo: um autorretrato. 
Estou num espaço que é uma dicotomia – uma espécie de tanque (conseguimos identificar uma torneira, mas 
sentimos a ausência da água). 

Ao mesmo tempo, é uma espécie de campa, com um buraco de terra à volta do meu corpo.

Este sítio respondeu a todas as minhas inquietações e a minha posição fetal remete claramente para o nascimento 
e fertilidade da terra. 

9 A Ouroboros é uma criatura mitológica, uma serpente que engole a própria cauda formando um círculo e que simboliza o ciclo da vida, o infi-
nito, a mudança, o tempo, a evolução, a fecundação, o nascimento, a morte, a ressurreição, a criação, a destruição, a renovação. Muitas vezes, 
esse símbolo antigo está associado à criação do Universo.
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Simultaneamente parece revelar-se a plasticidade do meu corpo e de um não-corpo. Uma sensação de estranheza 
que habita um espaço.10 

  “Sobre a morte Wittgenstein escreveu: «Mas sei que isto é possível, porque posso imaginá-lo.» 
Wittgenstein fala ainda de «pensamentos inverificáveis»: «como pode o entendimento humano ultrapassar a 
realidade e pensar o inverificável?» 

Neste inverificável poderemos colocar o acontecimento da própria morte: como posso pensar em algo que nunca 
poderei verificar, olhar de fora? Como pensar na própria morte? 

Digamos que mesmo a ameaça central que incide sobre o nosso corpo, a ameaça medonha que nos diz – nós 
não somos apenas o que somos - é a da morte. A própria morte não pode ser mais do que uma figura do nosso 
imaginário individual, figura elementar, central, mas sim: imaginada. 

A minha morte não é real. A minha morte pertence à minha imaginação.”11    

10 “E se um dia ou uma noite um demónio se esgueirasse na tua mais solitária solidão e te dissesse: “Esta vida, assim como tu vives agora e como 
a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes: e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e 
suspiro e tudo o que há de indivisivelmente pequeno e de grande na tua vida há-de-te retornar, e tudo na mesma ordem e sequência - e do mesmo 
modo esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada 
outra vez, e tu com ela, poeirinha da poeira!”. Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demónio que te falasse as-
sim? Ou viveste alguma vez um instante descomunal, em que lhe responderias: “Tu és um deus e nunca ouvi nada mais divino!” Se esse pensamento 
adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria e talvez te triturasse: a pergunta diante de tudo e de cada coisa: “Quero isto ain-
da uma vez e inúmeras vezes?” pesaria como o mais pesado dos pesos sobre o teu agir! Ou, então, como terias de ficar de bem contigo e mesmo 
com a vida, para não desejar nada mais do que essa última, eterna confirmação?” Nietzsche, F. - A Gaia Ciência, 1996 p.177, Guimarães Editores 
11  M. Tavares, Gonçalo – Atlas do Corpo e da Imaginação, 2013, p. 408. , Editorial Caminho.
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impressão fotográfica sobre papel
Porto, 2017
da série: corpo, não-corpo
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impressão fotográfica sobre papel
Porto, 2017
da série: corpo, não-corpo
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impressão fotográfica sobre papel
Jardim Botãnico do Porto, 2017
da série: corpo, não-corpo
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registo fotográfico de um autorretrato 
Jardim Botânico do Porto, 2017
da série: corpo, não-corpo
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des-água: 

a extremidade da margem 

junho de 2017  

Repetiram-se momentos de reunião com João Franco, estudante de Doutoramento em Biologia Marinha 
da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e Investigador do Centro de Investigação Marinha e Ambiental,  
que estudava precisamente as algas que eu deslumbrava: as florestas de kelps, ou Sargaços. Foram encontros dos 
quais retirei várias informações científicas sobre a vida dos ecossistemas nos oceanos, e, depois de uma concordância 
entre luas, marés e temperaturas ideais, estas finalmente começavam a ser arrastadas pelas correntes de águas 
agitadas e revoltas do fundo do mar, para ocupar os areais das praias com muita abundância.

Concordamos que esta instalação possui um carácter poético e ritualístico. Diariamente, pela manhã e antes 
da montagem da exposição , dirigia-me até as praias da Foz do Douro para recolher algas frescas. Há neste trabalho 
uma relação com o próprio espaço, é um sítio com uma aura muito particular, o Centro Hospitalar Conde Ferreira, 
quando em contexto expositivo do 1º ano do MPAC, depois de limparmos todos os espaços de uma antiga ala que 
se encontrava desativada, definimos onde cada um queria ficar. Havia um espaço que causava um desconforto 
coletivo. Tratava-se de uma esquina ocupada por uma banca. Ninguém queria ficar com aquele espaço. Foi até 
sugerido que a arrancássemos, algo que encontramos muita dificuldade em conseguir fazer.  Começo a observar 
atentamente este objeto (“Não! Não vamos tirar isto daqui… isto faz parte da história do local, e se não é assim tão 
acessível removê-lo, vamos conviver com ele, vamos ouvi-lo, permitir que o trabalho nos faça a nós mesmos…”) 
Partindo dessa relação com aquilo que estava a acontecer com a minha matéria na praia, e com esse objeto que 
se encontrava na sala, comecei a pensar numa ação cíclica e de inundação, ou seja, houve um momento em que 
não esperei pelas algas e elas surgiram com abundância, mas que se tratava de um encontro demasiado efémero, 
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em que estas rapidamente deixam de poder ser manipuladas pela rapidez do seu apodrecimento. Era precisamente 
isso que me interessava retratar, surge uma explosão: as algas ficcionalmente explodem do interior da banca e 
massivamente inundam o chão. Ainda quando arrumávamos o espaço deparei-me12 com outro objeto peculiar que 
me deslumbrou – um aspirador13 velho de água que cambaleava pelo hospital – senti que este objeto respondia muito 
bem às questões cíclicas que estava interessada em encontrar respostas. Houve uma inundação, mas rapidamente 
ela também é sugada e aspirada, em que o próprio objeto também não aguenta e explode! Neste trabalho há um 
facto determinante que na altura não equacionei nem atribuí importância, mas que ocupou um papel fulcral como 
consequência: o Odor. O olfato é o sentido mais animal que possuímos. Diferente da visão e da audição, o olfato é 
identificado no cérebro numa área ligada à emoção, a mais primitiva. Ou seja, é puro instinto.14 

Este nosso sentido mudo é sempre memorável “Um odor pode ser inesperado, momentâneo e efémero. Os 
cheiros detonam suavemente na nossa memória, como minas pungentes escondidas sob a capa de ervas daninhas 
de muitos anos de experiências, que se dá imediatamente uma explosão de recordações.”(...)“aquele para o qual 
não há palavras. Faltando-nos o vocabulário, ficamos sem fala, à procura das palavras num mar de prazer e 
exaltação desarticulados. Só vemos quando a luz é suficiente, só sentimos sabores quando metemos coisas dentro 
da boca, só palpamos quando estabelecemos contacto com alguém ou alguma coisa, ouvimos os sons quando estão 
suficientemente altos. 

Mas estamos sempre a cheirar, como estamos sempre a respirar. Se taparmos os olhos deixamos de ver, se 
taparmos os ouvidos deixaremos de ouvir, mas se taparmos o nariz e deixarmos de cheirar… morremos. 

12 Os Encontros da Espera: Do tempo que se dá, que se oferece, da predisposição para Esperar na posição de espectador da nossa própria vida.
13 O saco de um aspirador guarda, inspira e suspende: Um mergulho em apneia.
14 Aconselha-se a leitura na praia com cheiro a mar depois do Inverno. 
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O ar que inspiramos e expiramos não é neutro nem indistinto – trata-se de ar cozinhado; vivemos num 
constante ponto de fervura. Há um fogão nas nossas células e quando respiramos fazemos o mundo atravessar os 
nossos corpos, damos-lhe fervura e voltamos a deixá-lo sair, suavemente alterado depois de nos ter conhecido.”15  
Kipling tinha razão “É mais provável um cheiro mexer connosco do que uma imagem ou um som.” No palácio de 
inverno das borboletas “Para saborearmos alguma coisa, ela tem de ser dissolvida num líquido (por exemplo um 
rebuçado tem de ser dissolvido em saliva); e, para cheirarmos uma coisa, ela tem de ser transportada através do 
ar. Só somos capazes de distinguir quatro sabores: doce, amargo, salgado e ácido. O que significa que tudo o mais 
a que chamamos «sabor» é, na verdade, um «odor».  

Nos oceanos dentro de nós “Conhecer novos aromas é um dos encantos de uma viagem. No início da nossa 
evolução, não viajávamos por prazer, mas para procurar comida, e o cheiro era-nos essencial. Muitas espécies 
de vida marítima têm de ficar à espera que os alimentos passem por elas, ou se coloquem ao alcance dos seus 
tentáculos. Nós, guiados pelo olfato, tornamo-nos nómadas capazes de partir em busca de alimentos. O cheiro 
desempenhava um papel imprescindível, permitindo-nos evitar que algo venenoso entrasse na nossa boca e no 
sistema delicado e opaco que é o nosso corpo. O olfato era o nosso sentido mais importante e era tão eficaz que, 
mais tarde, a pequena massa de tecido olfativo no topo do nervo transformou-se num cérebro. 

Os nossos hemisférios cerebrais eram originalmente umas saliências nas extremidades dos pedúnculos 
olfativos.”16 Não obstante, “Pensamos porque cheiramos.”17  

15  Ackerman, Diane - Uma história natural dos sentidos, 1996, p. 21 Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
16  Idem, p. 35.
17  Idem, p.36.
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registo fotográfico de uma instalação
Centro Hospitalar Conde Ferreira, Porto, Junho de 2017
da série: des-água, a extremidade da margem 
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registo fotográfico de uma instalação
Centro Hospitalar Conde Ferreira, Porto, Junho de 2017
da série: des-água, a extremidade da margem 
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registo fotográfico de uma instalação
Centro Hospitalar Conde Ferreira, Porto, Junho de 2017
da série: des-água, a extremidade da margem 
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registo fotográfico de uma instalação
Centro Hospitalar Conde Ferreira, Porto, Junho de 2017
da série: des-água, a extremidade da margem 
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registo fotográfico de uma instalação
Centro Hospitalar Conde Ferreira, Porto, Junho de 2017
da série: des-água, a extremidade da margem 
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registo fotográfico de uma instalação
Centro Hospitalar Conde Ferreira, Porto, Junho de 2017
da série: des-água, a extremidade da margem
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minha carta, minha terra

enviar cartas a uma paisagem  

Minha carta, minha terra acontece na sequência desse estado de Espera de que a Natureza me impôs para a 
recolha dos seus materiais.  É uma vontade de comunicação do momento presente que acontece ao meu redor. Esse 
estado não é apenas simbólico e metafórico, é um gesto decorrente da ação da escrita de cartas às paisagens que se 
atravessam na minha vida. Esta é uma espera que, à partida, temos a plena consciência de que não terá um retorno. 
Não haverá uma resposta direta. É um jogo ficcional entre Espaço, Tempo e Encontro, pois, a Paisagem não cabe 
numa imagem, é Corpo.“Se abríssemos as pessoas, encontraríamos paisagens.”18 Existe uma perceção e uma 
soma de reflexões contemplativas que a torna parte de nós. São as paisagens capazes de nos construir, refletir, como 
ser coletivo e também individual. Levamo-las nas memórias e no coração, construindo-as e destruindo-as. Assim  
percebemos o reflexo do Ser Humano através da sua paisagem. 

(“Há um fascínio natural, um denominador, que se rege e só avança mediante as entrelinhas das coisas. 
Acredito que as respostas a estas cartas que enviei não foram respostas com outras cartas manuscritas, foram 
outro tipo de respostas... 

18  Agnès Varda (2008). Filme: As praias de Agnès Varda. 
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pertencentes ao campo do indizível, inefável, aquilo que não se pode descrever por palavras… A 
desaceleração, como escultura utópica dos sonhos, a capacidade de ser mais consciente sobre o meu próprio 
tempo definem as minhas concretizações plásticas…”) Para Deluze o desejo é como um instinto que atua sobre 
nós e não o inverso. “Sabem como é simples, um desejo? Dormir é um desejo. Passear é um desejo. Ouvir 
música, ou fazer música ou escrever são desejos. Uma Primavera, um Inverno, são desejos. 

A velhice também é um desejo. Mesmo a Morte.”19 Ele age sobre nós, e nós assistimos. É mais forte que 
o proprietário da própria força. “O desejo nunca deve ser interpretado, é ele que experimenta.”20 Em suma, 
nós apenas somos os espetadores dos nossos desejos, pois nada podemos fazer sobre eles. Não os podemos 
modificar, ou simplesmente amputar, dizer que “é ele que experimenta” quer dizer: é ele quem doseia a sua 
existência e intensidade. 

19 Deluze, Gilles; Parnet Clair – Diálogos, 2004 p.18, Rellógio d’Água.
20 Idem, p. 19.
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registo fotográfico de uma ação
Serra do Socorro, Agosto de 2017
da série: minha carta, minha terra, enviar cartas a uma paisagem





registo fotográfico de um autorretrato
Campo de Gerês, Julho de 2017
da série: minha carta, minha terra, enviar cartas a uma paisagem
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registo fotográfico de uma ação
Praça do Palácio do Governo Romeno, Bucareste, 2017
da série: minha carta, minha terra, enviar cartas a uma paisagem
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registo fotográfico de uma instalação
 jardim botânico do Porto, 2017
da série: minha carta, minha terra, enviar cartas a uma paisagem
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“Repare-se que as coisas do mundo, sendo imóveis, como a pedra, ou móveis como o cavalo, são coisas que 
continuam materialmente nesse mundo; podem, pois, ser procuradas e encontradas, no caso do desaparecimento, 
e só um método consciente e esforçado de destruição é que poderá fazer com que uma coisa concreta do mundo 
desapareça. Não é, portanto, o mesmo: deixar de ver uma ação e deixar de ver um cavalo.  O cavalo que desapareceu 
do campo de visão dos nossos olhos pode ser procurado: se desapareceu é porque está noutro sítio. Pelo contrário, 
a ação que desapareceu do campo de visão dos nossos olhos não pode ser procurada, não está noutro sítio, de facto: 
já não existe. E só se chamarmos à não existência um outro sítio e utilizarmos a memória como instrumento de 
procura do que já não existe - neste caso: do passado- é que poderemos considerar uma ação ou uma frase como 
uma coisa. O que existiu e o que já não existe é ainda uma coisa para a memória. Só a memória a pode tornar 
presente. 

Escreve Arendt: «Sem a lembrança (…), como afirmavam os Gregos, a mãe de todas as artes – as atividades vivas 
da ação, do discurso e do pensamento perderiam toda a sua realidade ao fim de cada processo e desapareceriam 
como se nunca tivessem existido.» Assim, facto relevante «estamos rodeados de coisas mais permanentes que a 
atividade pela qual foram produzidas, e potencialmente ainda mais permanentes que a vida dos seus autores.» 
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Ler, por exemplo, Cartas a Lucílio, de Séneca, escrito há quase dois mil anos, é estar perante esse espantoso 
desequilíbrio entre as horas de atividade de Séneca para o escrever- que não vimos e que nunca poderemos ver 
porque deixaram de existir no preciso momento em que existiam – e os vinte séculos ao longo dos quais a coisa foi 
feita, efeito de uma atividade muscular efémera (escrever), dura, como objeto contemplável. 

Neste sentido, há uma possível hierarquia das atividades; estas podem ser valorizadas de acordo com a duração 
das coisas a que dão origem. Em suma: uma atividade será tanto mais valiosa quanto mais as coisas por ela 
originadas durarem no tempo...” 21 

21  M. Tavares, Gonçalo – Atlas do Corpo e da Imaginação, 2013,  p. 163, Editorial Caminho.
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inphotografável 

outubro 2017 – fevereiro 2018 

  Trata-se de uma série fotográfica que justifica um pensamento sobre a incapacidade da experiência ser, ou 
não, documentável. 

Em setembro de 2017 tomo uma decisão arriscada - viajo para a Roménia e instalo-me em Bucareste - desse 
tempo nascem os mais recentes trabalhos. O último, gavetas: ensaio para uma instalação sonora.22

O Inphotografável decorre dessa viagem. Sinto uma certa pressão por parte do exterior, na medida em que, 
teria de documentar toda a minha experiência. Ou seja, deveria fazer o máximo de registos possíveis de todas as 
minhas ações artísticas com vídeo, áudio, fotografia, etc.  Esta era a condicionante de uma mobilidade Erasmus, a 
inabilidade de transporte de objetos23. Deste modo, teria o dever de documentar (tudo o que fosse possível) como 
prova - era essa a principal premissa daqueles que estavam mais próximos - sentia que precisavam muito das 
imagens para analisar e conhecer algo ou alguém. Inicialmente, tentei por em prática estes conselhos, faço a génese 
do trabalho e começo a fotografá-lo. Desse ponto de partida, invoco a reflexão se a experiência seria fotografável, 
se aquele momento presente tinha a capacidade de reprodução. Olhava para os meus registos de vídeo, áudio, 
fotografia e até para os apontamentos que fazia no meu diário e, tudo isto, padecia de densidade comparado com o 
que eu estava a viver naqueles momentos. Nesta série fotográfica não há um fazer artístico enquanto ação dentro da 
fotografia, mas sim uma tentativa de documentação da experiência, de fotografar um momento novo da vida que 
se aproximava.

22  Remeto o leitor para mais informação sobre este trabalho no capítulo gavetas: ensaio para uma instalação sonora.
23  Consideramos que, o meio, condiciona o fim.
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(“Aparecem pessoas em pequenas vilas, aldeias que eu desconhecia a sua localização no mapa… Um estado 
de deriva, uma dispersividade que me permitia o encontro à poesia do acaso. Comprava os bilhetes de comboio 
pelo instinto dos nomes que me pareciam mais sonantes, por vezes atravessava cidades inteiras durante dias 
dentro das carruagens. Oferecia-me lugares de viagem - encontros multiculturais - com pessoas muito distintas 
que partilhavam comigo as suas histórias, a barreira da comunicação afiou-me o instinto para outros tipos de 
linguagem, ensinando-me que a comunicação não pertence à voz de um povo, que a linguagem energética corporal 
e, principalmente, a carga da aura de um olhar, é muito mais poderosa do que qualquer palavra.”) Stefan Grabinski, 
em movimento e existência, denota que “estações não servem para sair ou entrar, mas para medir o caminho 
percorrido”24. É a história de um personagem fanático pelo movimento que“Havia tirado o bilhete não para um 
destino, mas precisamente, se possível, para não chegar ao destino, para continuar a avançar: um bilhete não para 
um espaço, mas um bilhete para o movimento. Alguém que quer ir para dentro do movimento como outros que 
desejam ir para a capital ou a província.”25 

24  Grabinski, Stefan – O demónio do Movimento, 2003, p. 26-27, Cavalo de Ferro.
25  M. Tavares, Gonçalo – Atlas do Corpo e da Imaginação, 2013,  p. 264, Editorial Caminho
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impressão sobre papel 
Bucareste, Roménia, Outubro de 2017
da série: inphotografável 
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impressão sobre papel 
Sighișoara, Roménia, Outubro de 2017
da série: inphotografável 
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impressão sobre papel 
Videle, Roménia, Novembro de 2017
da série: inphotografável 
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impressão sobre papel 
Bucareste, Roménia, Novembro de 2017
da série: inphotografável 
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impressão sobre papel 
Transilvânia, Roménia, Janeiro de 2017
da série: inphotografável 
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impressão sobre papel 
Transilvânia, Roménia, Janeiro de 2017
da série: inphotografável 
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impressão sobre papel 
Transilvânia, Roménia, Janeiro de 2017
da série: inphotografável 
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impressão sobre papel 
Transilvânia, Roménia, Janeiro de 2017
da série: inphotografável 
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impressão sobre papel 
Transilvânia, Roménia, Janeiro de 2017
da série: inphotografável 
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a moldura atravessou-me o corpo 
novembro 2017

Depois de me instalar em Bucareste, inscrevo-me no Mestrado do departamento de Linguagens da Fotografia 
e Artes baseadas no Tempo. Nesta altura reflito sobre a importância do papel da fotografia no meu trabalho, porque 
a sua componente processual e as suas resultantes, são maioritariamente, apresentadas através deste meio. É 
principalmente através das representações e reproduções fotográficas que nos é permitido o acesso sobre a História 
de Arte. 

Tive oportunidade de visitar várias exposições em diferentes Cidades e Países, e questionava-me sobre o 
suporte onde eram apresentadas estas fotografias, estava interessada no suporte em si, e a influência que ocupava 
na construção de uma narrativa. (“Que linguagem existe em transferir uma fotografia para um suporte e colocá-
la numa parede? Ou para uma pedra, no frio do mármore? Ou para um papel que a cobre com vidro? A moldura 
protege ou aprisiona uma fotografia? Estas últimas aborreciam-me e entediavam-me. Qual era a sua função? 
A moldura servirá certamente como proteção para a coisa ficar num estado imaculado, mas seria isso que me 
interessava - a imaculação de uma fotografia? – acredito que as marcas são cicatrizes que fazem parte da história, 
são uma linguagem da experiência...”) 
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A partir deste pensamento nasce a série fotográfica “a moldura atravessou-me o corpo” (2017), dentro do 
próprio atelier em Bucareste. Trata-se de autorretratos26, com folhas de cartão recortadas no centro geométrico 
com um símbolo (+): a ideia de uma moldura mais alguma coisa, que se atravessa no meu corpo como se 
este se transformasse na imagem, como se o meu corpo fosse a fotografia, inserido na própria moldura que 
eu acabava de gerar. 

26  Aurora Kiraly, Artista, Diretora do departamento de Fotografia da Universidade de Artes de Bucareste, e minha tutora no contexto da 
mobilidade Erasmus, partilhava comigo a sua visão deste trabalho como um cruzamento entre a performance e a escultura… chegando a 
citar no nosso último encontro, pontos de contacto com Francesca Woodman, pela sua relação do corpo com os espaços. A Janie Anto-
nie, pelo vídeo sobre o qual a sua intenção é caminhar, tocar, sentir a linha do horizonte na sua praia Natal, Bahamas. Janie reflete: o que 
é uma corda? O início de tudo, um cordão umbilical… Ela cria a sua própria corda com fibras de cânhamo e caminha sobre a mesma, 
quando o plano está fixo, precisamente criando a ilusão de caminhar sobre a linha do horizonte que “toca” a do mar. Ana Mendieta, um 
mapeamento na praia do vestígio do seu corpo na areia, uma deslumbrante série fotográfica onde vemos a efemeridade daquele momento, 
é a força do mar, que apaga esse trabalho.
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registos fotográficos de uma ação 
atelier UNART, Bucareste, 2017
da série: a moldura atravessou-me o corpo
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registos fotográficos de uma ação 
atelier UNART, Bucareste, 2017
da série: a moldura atravessou-me o corpo
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registos fotográficos de uma ação 
atelier UNART, Bucareste, 2017
da série: a moldura atravessou-me o corpo
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pegadas em Zarmizegetusa Regia

janeiro 2018 

Enquanto viajava pelo norte da Roménia, numa tentativa de explorar as tradições mais características e 
particulares deste país, encontrei um lugar de culto onde habitaram os primeiros povos em Sarmizegetusa Regia. 
Foi o principal centro militar, religioso e político de Dácia. Erguida sobre o alto de uma montanha de 1200 metros 
de altitude, a cidade-fortaleza era o centro de um sistema defensivo estratégico localizado nas Montanhas Orăştie. 
Sarmizegetusa também era o local de um recinto sagrado - um dos mais importantes (e o maior) santuário dácio. É 
atualmente um local protegido, património cultural, onde estes primeiros povos se dirigiam para meditar e prestar 
culto à Natureza há décadas.27 

Esta série de fotografias carrega consigo um fazer artístico muito sublime e camuflado na própria paisagem, 
que não se percebe nem se completa com um primeiro olhar, sem termos o acompanhamento de uma informação 
adicional escrita. É um trabalho onde já há referências artísticas28. Envolvida numa carga energética muito forte que 
o local nutria, questionava-me o que poderia mais acrescentar àquele sítio, onde já sentia uma sensação de completa 
plenitude na comunhão entre a Natureza e o Ser Humano como parte dele. Caminhei debaixo da tempestade de 
neve desenhando com o caminhar formatos circulares no perímetro destas esculturas.

 

27  Conheci Vladimir Brilinsky, considerado pelos locais o último homem-guardião de Sarmizegetusa Regia. Partilhava a história do momento 
em que encontrou, metaforicamente, uma carta desta paisagem após uma tempestade - nas raízes de uma árvore caída – uma matriz de bronze 
utilizada pela civilização Dácia para criar joias há mais de 2000 anos. 
28  Existem esculturas de madeira em formato circular, utilizadas para culto à Natureza, no topo destas montanhas.
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(“Traçar trajetos na neve, cerca de sessenta voltas em ato performativo e ritualístico, entrando num estado de 
transe total, completamente absorvida pelo som das botas a rachar e a quebrar o gelo...”) Interessava-me adicionar 
a esta paisagem as minhas pegadas. É a partir deste momento que penso ter iniciado uma narrativa poética sobre 
esperar por um congelamento. Tudo estava coberto de neve, sentia que estava a caminhar numa grande tela branca, 
e que as minhas pegadas eram as pinceladas no quadro.  As direções que escolhia fazer delimitavam os espaços 
dentro da minha conceção plástica... 
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impressão sobre papel
Roménia, Janeiro de 2018
da série: pegadas em Zarmizegetusa Regia 
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impressão sobre papel
Roménia, Janeiro de 2018
da série: pegadas em Zarmizegetusa Regia 
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impressão sobre papel
Roménia, Janeiro de 2018
da série: pegadas em Zarmizegetusa Regia 
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impressão sobre papel
Roménia, Janeiro de 2018
da série: pegadas em Zarmizegetusa Regia 
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Para o querido dia 10 de fevereiro de 2018:29  Arrumar a bagagem, 

A viagem acaba, mas o corpo começa. Aprender a viver com a ideia de que tudo é rápido, volátil e que os 
momentos presentes são como buracos-de-chuva. 

Primeira lição: não viver na expectativa de uma imaginação que se perde na sua fertilidade. As indigências 
de um amor que procura sempre rasgar a pele.... Será o tempo, o sal da vida? Apaixono-me sempre nos momentos 
de partida, há neles uma realidade que chega mais próxima, do sentir o momento escapar-se por entre os dedos… 

Quando vi o meu primeiro filme, que fiz em Berlim com Praktika Fx.2, a sensação foi de poder aceder à 
memoria, ao momento, como se o desenrolar de cada frame fosse realmente pedaços da vida real, retirados de mim, 
visceralmente. Isso nunca me acontecera com o digital. O digital é demasiado rápido e líquido…

Gosto da atmosfera que só os acasos têm, a plasticidade que chega e toca no outro. Quando por exemplo, fiz 
a fotografia no Dambovita num lago gigante na cidade de Bucareste, e a intitulei de “Miragem de Mar”, recordo 
quando chegamos a este lugar, ouve uma sensação coletiva de Mar. Não pelo seu movimento ondulado, mas pela 
sua distância infinita, em que horizonte e água se tocavam ao longe numa linha só. 

Não sendo possível ver o final deste lago - eis que se dá um deslumbramento - uma miragem de mar. Saltei 
para dentro do lago e no plano que escolhi, intuitivamente, todo é composto por água. Essa imagem para mim 
é profundamente fascinante, porque me dá a confusão entre água e areia, oceano e deserto. Mas depois, há a 
atmosfera verdadeira do próprio espaço - a aura - em que o fotógrafo não a pode inventar, essa energia das coisas 
já ali está, ou não… 30 

29  Fragmento do texto Diário de Viagem 10 de Fevereiro de 2018.
30 Recomendo o leitor, para que, a partir deste capítulo faça uma pausa para assistir o filme Botão de Nácar, do cineasta Patricio Guzmán, onde 
este usa a geografia chilena como pano de fundo, este filme fala-nos da importância dos oceanos, onde se ouvem as vozes dos primeiros indíge-
nas da Patagónia, dos primeiros colonos ingleses ou dos prisioneiros políticos da ditadura de Augusto Pinochet (que durou quase duas décadas, 
entre 1973 e 1990). 
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Nas mãos de Guzmán, a água torna-se em algo tão físico como filosófico e espiritual. Por exemplo, ao dedicar 
grande parte deste filme à documentação dos povos indígenas, os Yaghan, do arquipélago Tierra del Fuego, incluindo 
os últimos exemplos vivos desta cultura à beira do esquecimento, o autor demonstra de modo irrevogável como 
a identidade cultural de uma inteira população foi, em tempos, puramente definida pela sua relação com o mar. A 
própria linguagem, que depressa deixará de existir, e que era falada por estes povos antes da colonização espanhola, 
torna-se num símbolo pulsante das raízes culturais da nação de Guzmán, por muito que essas raízes apenas se 
manifestem na contemporaneidade como memórias espectrais de existências contidas somente na efemeridade 
da memória de alguns anciãos. O sangue que mancha as águas chilenas nos primeiros momentos da colonização 
é como a semente da qual a violenta História política do Chile germina. De repente, em O Botão de Nácar, a 
água passa de uma espécie de organismo espiritual em perfeita simbiose com a presença humana a um recipiente 
utilizado por um estado ditatorial para esconder e armazenar os cadáveres dos seus inimigos ideológicos. O mar 
passa de fonte de vida a um túmulo sangrento. 

Guzmán, no entanto, evita cair em simples reduções intelectuais e narrativas, não fosse o mar ao mesmo tempo 
uma fonte de subsistência dos povos nativos como também o veículo pelo qual os seus conquistadores chegaram. 

Um magnífico exemplo da complexa teia de ideias construída por Guzmán a partir da história chilena é a 
dupla referência que dá ao título do filme. Por um lado, O Botão de Nácar refere-se à história de Jimmy Button, 
um Yaghan que foi levado a Inglaterra por exploradores e que, ao retornar à sua terra natal, encontrou-se como 
um homem perdido num limbo de indefinição cultural e sem identidade, não pertencendo nem aos Yaghan que o 
viram crescer ou aos ingleses que o “civilizaram”. Button terá cedido a esta viagem em troca de um mero botão de 
nácar, semelhante àquele que foi encontrado nos carris perdidos nas profundezas do mar, mais de um século depois. 
Esses carris eram atados aos corpos das vítimas do regime de Augusto Pinochet que encontraram no mar o seu final 
destino. 
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Os corpos dissolveram-se nas águas, tornando-se unos com o grande organismo marítimo que contorna a costa 
do Chile, mas alguma da sua existência ficou gravada nos instrumentos do seu afundar, nomeadamente o botão 
de nácar de uma peça de roupa que ficou incrustado no metal, uma última testemunha de alguns dos mais odiosos 
crimes contra a humanidade.”31

31  Excerto retirado do comentário disponível para leitura na revista online Magazine.hd consultado em http://www.magazine-hd.com/apps/
wp/o-botao-de-nacar-em-analise/ na data 7 Julho 2018.
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impressão sobre papel
lago Dambôvita, Bucareste, Fevereiro de 2018
da série: miragem de mar
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impressão sobre papel
Marinha Grande, Abril de 2018
da série: sinto-me vivo quando o limite me confronta 
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impressão sobre papel
Marinha Grande, Abril de 2018
da série: sinto-me vivo quando o limite me confronta 
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impressão sobre papel
Marinha Grande, Abril de 2018
da série: sinto-me vivo quando o limite me confronta 
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o romantismo mudou de roupa 

maio 2018

O romantismo está morto ou mudou de roupa.  Foi isto que ouvi pela voz de uma senhora na paragem do metro.  
Presume-se que ela não será a única a pensar assim. Existe uma corrente de sociólogos modernos que apontam 
como as relações humanas atravessam um ponto de decadência.  Vivemos em tempos líquidos e nada é para durar. 
A tecnologia começa a ter um impacto brutal capaz de mudar a forma como nos relacionamos. Aplicações como 
Tinder, Instagram, ou mesmo o Facebook, facilitam que falemos com alguém sem insegurança e sem o medo da 
rejeição, assim, eles também facilitam no contrário, torna-se muito mais fácil acabar com uma relação. De forma a 
que estamos a viver numa espécie de modernidade líquida e que os laços humanos são muito frágeis e o significado 
de Amor e o significado das Palavras já não é mais o mesmo, submetido a uma alteração de valores.  

O sociólogo Zygmunt Bauman chamou a este fenómeno de Amor Líquido e para entendermos o que ele quis 
dizer com isto, primeiro temos de entender a definição clássica de amor. Um bom exemplo é o poeta alemão Johann 
Wolfang von Goethe, marco inicial do romantismo, os sofrimentos do jovem Werther (1774). É considerado por 
muitos uma obra-prima da literatura mundial, de tom autobiográfico, este livro teve um impacto radical na forma 
de pensar e de sentir no mundo. Werther é marcado por uma paixão profunda e violenta apaixonando-se pela 
noiva de um amigo, ele descreve cada momento deles juntos com um romantismo poético bom de se ler e até as 
características ou ações mais normais e comuns têm uma camada de sentimento que eu encontrei, poucas vezes, 
em outros exemplos quando li um livro. Werther, pintor, chega até a renunciar a criação ao ponto de não pintar 
mais nada pois, afirma que, qualquer forma de expressão não é digna de tamanho sentimento. No fim da história 
e acabando por ser rejeitado, comete o suicídio, a dor de perder aquele amor extremamente romantizado é tanta 
que não suporta e a única saída que encontra depois da rejeição emocional é a morte. Com um final absolutamente 
trágico, o livro ganhou uma popularidade gigante na época, tornando-se pólvora para inúmeros suicídios pelo 
mundo, ao ponto de um suicídio influenciar outras pessoas a fazerem a mesma coisa: o efeito Werther.  
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Nos dias de hoje é raro encontrarmos uma história de amor com essa carga dramática, histórias como a 
de Werther, ou Romeu e Julieta de Shakespeare, entre tantas outras, são muito difíceis de conceber a partir da 
modernidade líquida. O que Bauman quer dizer com esta expressão é que nada é sólido no mundo moderno, as 
relações são brutalmente marcadas pela insegurança e pela efemeridade. Há uma facilidade nas redes sociais de 
novas conexões, de se fazer novos amigos, mas a maior atração aqui é a precisamente a facilidade da desconexão, 
através de um toque há distância sem contacto32, um “click”. Há uma bipartição neste tipo de relacionamento: 
se por um lado há uma necessidade de conectar com alguém dentro do espaço e da aparente segurança que se 
é oferecida, por outro lado, há uma atitude descartável de livrar-se dessa conexão assim que ela põe em causa a 
liberdade individual ou oferece um pequeno problema, por menor que ele seja. Da mesma forma que um telemóvel 
perfeitamente funcional ou outro tipo de dispositivo, na sociedade de consumo, é trocado por outro melhor, ou mais 
recente, uma pessoa parece poder ser simplesmente trocada por qualquer outra, pessoa ou coisa. 

Segundo Bauman o amor real pode ser comparado à morte. Não se pode aprender a amar exatamente da 
mesma forma não se pode aprender a morrer. A chegada de cada um dos dois é sempre única e definitiva. Se só 
morremos uma vez, quantas vezes podemos amar? Muitas pessoas dizem que já se apaixonaram mais que uma vez, 
e provavelmente já se apaixonaram mesmo, mas a opinião de Bauman sobre isso reflete como a cultura de consumo 
teve a capacidade de mudar a forma do ser humano se relacionar. Por exemplo na aplicação Tinder, logo depois 
de duas pessoas “gostarem” uma da outra, existem duas opções - e aqui reside a curiosidade - escolhemos enviar 
mensagem ou continuar a passar para escolhermos outras pessoas, ora isto não é muito diferente do que acontece 
quando compramos objetos em lojas virtuais.

32  O Experimento de Milram, criado na década de 60, tinha como objetivo estudar como pessoas desconhecidas obedeceram a uma ordem mes-
mo que implicasse ferir outra pessoa. Cada vez que o “aluno” errasse um exercício de memorização, o “professor” deveria-lhe aplicar choques. 
Stanley Milgram, o psicólogo criador desta experiência, estava interessado em saber o quão facilmente pessoas comuns poderiam ser influencia-
das a cometerem atrocidades sob pressão de uma figura considerada autoridade. 
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printscrean de um autoretrato 
Porto, Maio de 2018
da série: o romantismo mudou de roupa 
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Esta forma narcísica, mas solitária de conexão, é uma insegurança do ego que tenta reafirmar através de 
outra pessoa. Não pretendo a atribuir culpas e o clássico amor extremamente romantizado pode ser um problema, 
ele também tem uma tendência de autodestruição. Voltando à obra do poeta alemão Goethe, no final do livro o 
personagem Werther começa a demonstrar um comportamento altamente destrutivo e possessivo, o seu suicídio é 
uma prova de falha dessa visão idealizada daquilo que é uma relação. Em suma, no meu entender esse “amor ideal” 
não existe, o que o amor romantizado faz é querer congelar todos os momentos mais bonitos e macios da relação, 
criando uma expectativa de que será para sempre assim e que não haverá fendas ou fracassos. A resposta-chave 
debruçar-se-á na intenção individual daquilo que procuramos.

Jean Baudrillard chama a atenção precisamente “Para reencontrar a marca do nada, do inacabamento, da 
imperfeição do crime, é preciso, portanto suprimir a realidade do mundo. Para reencontrar a constelação do 
segredo, é preciso acumulação da realidade da linguagem. É preciso suprimir uma a uma as palavras da linguagem, 
suprimir uma a uma as coisas da realidade, subtrair o mesmo ao mesmo. É preciso que, sob cada fragmento de 
realidade, qualquer coisa tenha desaparecido, para assegurar a continuidade do nada – sem toda a via ceder à 
tentação do aniquilamento, porque é preciso que a desaparição permaneça viva, que a marca do crime permaneça 
viva. 

O que desaprendemos da modernidade, onde sem cessar acumulamos, adicionamos, cobrimos o lanço, é que a 
subtração é que dá a força, que da ausência nasce o poder. E, por não sermos capazes de defrontar a superioridade 
simbólica da ausência estamos hoje mergulhados da ilusão inversa, desencantada, a da proliferação dos ecrãs e 
das imagens. 

Ora, a imagem já não pode imaginar o real, visto que o é. Já não pode sonhá-lo, visto que é ela a sua 
realidade virtual. É como se as coisas tivessem devorado o seu espelho e se tivessem tornado transparentes a si 
próprias, inteiramente presentes a si próprias, em plena luz, em tempo real, numa transcrição implacável. Em vez 
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de se ausentarem de si próprias na ilusão, são forçadas a inscreverem-se nos milhares de ecrãs de cujo horizonte 
desapareceu não só o real, mas a imagem. A realidade foi expulsa da realidade. Talvez só a tecnologia religue 
ainda os fragmentos dispersos do real. Mas para onde foi a constelação do sentido? O único “suspense” que resta 
é o de saber até onde o mundo se pode desrealizar antes de sucumbir ao seu demasiado pouco de realidade, ou 
inversamente, até onde ele se pode hiper-realizar antes de sucumbir sob o excesso de realidade (isto é, quando, 
tornado perfeitamente real, tornado mais real que o real, ele sucumbir à simulação total). 

Todavia, não é certo que a constelação do segredo seja aniquilada pela transparência do universo virtual, nem 
que o poder da ilusão seja varrido pela operação técnica do mundo. Sob todas as técnicas se pode pressentir uma 
espécie de afectação absoluta e de jogo duplo — a sua própria exorbitância fazendo delas um jogo de transparição 
do mundo sob a ilusão de o transformar. Será a técnica a alternativa mortífera à ilusão do mundo, ou não será 
ela senão um avatar gigantesco da mesma ilusão fundamental, a sua última e subtil peripécia, a última hipóstase? 
Através da técnica é talvez o mundo que troça de nós, o objecto que nos seduz pela ilusão do poder que temos 
sobre ele. Hipótese vertiginosa: a racionalidade, culminando na virtualidade técnica, seria o último dos ardis da 
desrazão, dessa vontade de ilusão, cuja vontade de verdade não é, segundo Nietzsche, senão um desvio e um avatar. 
No horizonte da simulação, não só o mundo desapareceu, mas a própria questão da sua existência já não pode 
ser colocada. Mas isso é talvez um ardil do próprio mundo. Os iconólatras de Bizâncio eram pessoas subtis que 
pretendiam representar Deus para sua maior glória, mas que, simulando Deus nas imagens, dissimulavam desse 
modo o problema da sua existência. Sob cada uma delas, de facto, Deus tinha desaparecido. Não tinha morrido, 
tinha desaparecido. Quer dizer que o problema já nem sequer se punha. Era resolvido pela simulação. Assim 
fazemos nós quanto ao problema da verdade ou da realidade deste mundo: resolvemo-lo pela simulação técnica 
e pela profusão de imagens onde não há nada para ver. Mas não é a estratégia de Deus ele próprio aproveitar-se 
das imagens para desaparecer, obedecendo à pulsão de não deixar marcas? Assim se realizou a profecia: vivemos 



130

num mundo em que a função mais elevada do signo é a de fazer desaparecer a realidade e mascarar ao mesmo 
tempo essa desaparição.”33

33  Baudrillard, Jean. O crime perfeito, 1996, pag 26. Relógio D’Água. 
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QUERIDA PAISAGEM: 

 

AS VIAGENS VOAM-NOS DO CORAÇÃO, TOCAM, FAZEM SENTIR-SE E PERMANECEM… 

PASSARAM UM PAR DE DIAS DESDE QUE FOMOS EMBORA, VAGUEIO AGORA NUMA 

ENERGIA NOSTÁLGICA DE PLENITUDE DA MEMÓRIA. SEREI EU A RESPOSTA ÀS CARTAS 

QUE TE ENVIO, PAISAGEM? COMPARO REPETIDAMENTE AS FOTOGRAFIAS QUE 

FIZEMOS COM A EXPERIÊNCIA QUE VIVEMOS, E COMPULSIVAMENTE SINTO QUE TUDO 

ESTÁ TÃO LONGE DE SER DOCUMENTADO, REGISTADO OU MARCADO COM APENAS 

IMAGENS.... É COMO SE NÃO HOUVESSE INTENSIDADE SUFICIENTE NESTE MATERIAL 

RECOLHIDO QUE SE POSSA SEQUER IGUALAR A EXPERIÊNCIA VIVIDA NA PRIMEIRA 

PESSOA. QUERO SEMPRE TANTO RASGAR A PELE, DESPIR AS ROUPAS E ENTREGAR-ME 

NUMA PROFUNDIDADE POÉTICA INCOMPREENSÍVEL NESTA VELOCIDADE MODERNA 

DA ERA DIGITAL... NINGUÉM QUER MAIS NAMORAR DE POESIA. ENTÃO, EU SUBO UMA 

MONTANHA SEM PENSAR NO TOPO, SEM TER UMA ÚNICA EXPECTATIVA SOBRE O CHEGAR, 

E SOBRETUDO, DO QUE ESTÁ PARA O OUTRO LADO DA MONTANHA. EU VOU SUBINDO E 

VOU RESPIRANDO, VOU OUVINDO OS MEUS PASSOS PELOS MEUS PRÓPRIOS PASSOS, A 

MENTE ESVAZIA, TORNO-ME LEVE E PLENA… AO MESMO TEMPO, SINTO-ME COMPLETA, 

A SENSAÇÃO É DE ENCONTRO COM A PERSONAGEM PRINCIPAL DESTA HISTÓRIA: EU 

MESMA.  

NO ATO DA CONTEMPLAÇÃO CONSIGO SER SOBRE O TEMPO.  É TRANSCENDENTAL! 



TALVEZ A PAISAGEM SEJA UM ESPELHO? UM REFLEXO HUMANO!? EU DIRIA QUE 

PAISAGEM É EXPERIÊNCIA, TEMPO E TAMBÉM ENCONTRO… E QUANDO O HORIZONTE 

NÃO É PLANO, MESMO TENDO CHEGADO A UM TOPO, TALVEZ TENHAMOS DE FAZER 

OUTROS CAMINHOS, TALVEZ EXISTAM OUTROS TOPOS, OUTRAS TRAVESSIAS... SE O 

QUE VIMOS AO LONGE SÃO MURALHAS DE MONTANHAS, É PORQUE O NOSSO SENTIDO 

INTERIOR ESTÁ APRISIONADO?

ESTA NOITE SONHEI QUE ESTAVA NUM LAGO GIGANTE COBERTO DE GELO, ESTAVA COM 

AS MINHAS BOTAS EVERESTE, ENTÃO DECIDI ARRISCAR MAIS E MAIS, IA CAMINHANDO 

DENTRO DO LAGO, ERA O PESO DO MEU CORPO CONTRA UMA CAMADA QUEBRADIÇA DE 

GELO QUE ME SEPARAVA DO INTERIOR, LEMBRO-ME DE ME SENTIR EXAUSTA, DE ESTAR 

À PROCURA DE ALGO OU ALGUÉM... QUANDO COMEÇO A FICAR SEM LUZ… O LAGO 

COMEÇA A RACHAR, ABRINDO FENDAS NO GELO, LEMBRO-ME DE PARAR NESSE INSTANTE, 

DE APENAS FICAR A OUVIR ESTE ESTILHAÇO QUE VINHA EM DIREÇÃO AOS MEUS PÉS, DE 

TUDO DE REPENTE SE TRANSFORMAR, DE NÃO EXISTIREM MAIS BARREIRAS, PASSO A SER 

O LAGO, E NÃO EXISTEM MAIS CAMADAS. QUESTIONO-ME: O QUE É REALMENTE UMA 

APROXIMAÇÃO? O QUE É UMA FALHA OU UMA PERDA DE UM OBJETO? O ESPAÇO ENTRE 

AS COINCIDÊNCIAS… O QUE É POSSÍVEL FAZER COM A MEMÓRIA? E COM A FALHA DA 

MESMA? MEMÓRIA SUMÁRIA, INVISÍVEL E PENETRANTE NAS IDEOLOGIAS EXTERNAS... 

QUANDO UM PLANO FALHA O QUE É POSSÍVEL FAZER COM ESSA FALHA? O QUE NÃO É 

PLANEÁVEL SERÁ SEMPRE POESIA?



HOJE, PELA PRIMEIRA VEZ, NEVA NA CIDADE, PODERIA PASSAR HORAS NA JANELA, ESTÁ 

UMA AURA MÁGICA LÁ FORA! PENSO NOS AGLOMERADOS DE GELO COMO CONDENSAÇÕES 

DE VOZES NOS CRISTAIS E CRIO ASSOCIAÇÕES COM A EXPERIÊNCIA.... É COMO SE JÁ 

TIVESSE ENCONTRADO O LAGO, MESMO SEM NUNCA TER LÁ ESTADO SINTO QUE AS 

MINHAS CARTAS JÁ ESTÃO PROTEGIDAS PELA CAMADA DE VIDRO, NUM GESTO ARTESANAL 

CÓSMICO, ENCONTRO-ME À ESPERA DE QUE A NATUREZA CONGELE ESTE LAGO, QUE 

CONDENSE ESTAS MENSAGENS PARA QUE NO PICO DO INVERNO POSSAMOS RETIRAR A 

FASE DA TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA. QUANDO PENSO NESTE OBJETO, VEJO CICLOS, 

ESTES CICLOS SÃO OS QUE A NATUREZA LEVA PARA NOS DAR AS MATÉRIAS… CICLOS DE 

CORPO E METAMORFOSES... CONSEGUIR ESTAR DENTRO DO TEMPO É DEDICAR-SE A SÊ-

LO.

CONTEMPLAR AS TRANSFORMAÇÕES DO CORPO E DAS MATÉRIAS É O QUE NÓS PROPOMOS 

NESTA INSTALAÇÃO, DAR OPORTUNIDADE AO ESPETADOR DE VER, MAS TAMBÉM FAZER 

PARTE DA OBRA… TENHO PROCURADO SOBRE TODOS OS SIGNIFICADOS DO GELO DE 

FORMA COMPULSIVA AO PONTO DE O QUERER SENTIR NO MEU CORPO, TALVEZ TAMBÉM 

EU ME ESTEJA A TORNAR ANTROPOFÁGICA, TAL COMO O MANIFESTO DE OSVALD DE 

ANDRADE (1912). ACREDITAVAM NO RITUAL DE COMER PARTES DO SER HUMANO PARA 

ADQUIRIR A SUA SABEDORIA, EU TENHO VONTADE DE ABRACAR, ESMAGAR, COMER 

E BEBER TODA A PAISAGEM... LI QUE O GELO TEM UMA ESTRUTURA DE MOLÉCULAS 



EXTREMAMENTE ABERTA O QUE FAZ COM QUE OCUPE MAIOR VOLUME E QUE POR ISSO 

SEJA MENOS DENSO DO QUE A ÁGUA LÍQUIDA E AINDA QUE O GELO TEM PELO MENOS 17 

FASES CRISTALINAS CONHECIDAS E 3 FASES AMORFAS (NÃO CRISTALINAS), QUE EXISTEM 

EM DIFERENTES TEMPERATURAS E PRESSÔES. ACREDITO PLENAMENTE QUE MAIS UMA 

VEZ ESTAREMOS A FALAR/OBSERVAR O PODER ENERGÉTICO DAS COISAS, O QUE TORNA 

TUDO MÁGICO E AO MESMO TEMPO TÃO PERIGOSO...

AMANHÃ VOO PARA PORTUGAL APÓS ESTES MESES EM VIAGEM, É ALTURA DE FAZER UM 
PONTO DA SITUAÇÂO EM TODOS OS PROJETOS QUE POR AQUI FERVILHAM. SERÁ TAMBEM 
UMA ANÁLISE DE TODA A EXPERIÊNCIA QUE AGORA SE ENCONTRA COMPACTADA. DIAS 
DE ENCONTROS E REENCONTROS, UMA EXPOSIÇÃO PARA INAUGURAR DURANTE ESTA 
AUSÊNCIA-PRESENÇA SERÁ UM VERADEIRO DESAFIO CONCEPTUAL QUE NÃO DESCARTA 
ESTA RELAÇÃO UMBILICAL ARTE-VIDA.

PROJETO A VIAGEM DE BARCO, A SOLITUDE DE SENTIR-ME UMA ILHA DURANTE 
LONGOS MESES NO OCEANO, ESTOU REALMENTE FASCINADA COM ESTA IDEIA DE UM 
TRANSÂTLANTICO, DE PROPOR ESTAS SENSAÇÕES AO MEU CORPO E ESPIRÍTO. TALVEZ 
FALAREMOS DISSO MAIS TARDE, CREIO QUE ME ESTOU A ALONGAR DEMASIADO…

 
ESPERO NOTICIAS, MOLY.
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fotografia de Nicu Ilfoveanu, Roménia
Recebida em Março de 2018





cartografia e fotografia documental
exploradores da Antártica, Polo Sul, 1984  
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lago de vidro

a sonoplastia que percorria a experiência desta viagem 

em parceria com Nuno Mendoza, janeiro 2018

  Os lagos foram uma tentativa de culminar uma saudade. Contemplava muitas vezes o mar em Portugal - 
o meu fazer e pensar artístico atravessava-se muito por aí - e senti falta dele na Roménia. Visitei o Mar Negro, 
mas era uma impressão insuficiente. O Mar Negro é sereno e é apenas um mar, pouco agitado e “sem oceano”. 
Sentia falta de um mar com sabor a Oceano. Compensava esta desnutrição contemplativa com passeios nas 
montanhas geladas. Para além delas houve um fascínio pelos lagos naturais: há numerosos espalhados pelo 
país – era uma novidade sensorial - de dimensões que atingem todo o horizonte e, sem final em alguns casos, na 
outra extremidade da margem.

À medida que a viagem avança, discutimos uma narrativa poética de esperar por um congelamento, e 
desse princípio surge a ideia uma instalação visual e sonora, através do derretimento da água34. 

Este trabalho consiste em esperar pelo pico do Inverno – permitir que só a natureza tenha esse poder de 
transformação da água - para retirar uma tonelada em bloco de gelo com objetos congelados no seu interior. 
A ideia desta instalação é, precisamente, esse bloco suspenso dentro de um espaço que, à medida que as gotas 
caem, é criada uma harmonização espacial sonora, por diferentes microfones e sensores de pressão. 

34  (…) música tão profundamente ouvida
           Que não chega a ser ouvida, mas tu és música
           Enquanto houver música.  T. S Eliot em The Dry Salvage
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registo fotográfico da gravação áudio do derritimento 
de terra e água congelada
Timisoara, Roménia, Janeiro de 2018
da série:lago de vidro
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registo fotográfico da gravação áudio do derritimento 
de terra e água congelada
Timisoara, Roménia, Janeiro de 2018
da série:lago de vidro
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registo fotográfico do material recolhido  para a instalação lago de vidro
atelier UNART, Bucareste, Janeiro de 2018
da série:lago de vidro
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registo fotográfico do material recolhido  para a instalação lago de vidro
atelier UNART, Bucareste, Janeiro de 2018
da série:lago de vidro
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gavetas: 

ensaio para uma instalação

janeiro – julho 2018

Regresso em traço descontínuo. Esta proposta é uma fração e um momento, um ponto de cruzamento no 
projeto anterior. Propondo um exercício de condensação sensorial, a ideia consiste num ponto de contacto, recolha, 
e congelamento do conteúdo encontrado em gavetas pertencentes aos habitantes locais de Sta. Clara35, no Porto, 
enquanto contexto expositivo do projeto Second Chance, a chamada Segunda Oportunidade.36 O que acontece com 
a poesia da memória, confrontada com aquilo que lhe deu origem?37  

 “Mais de metade da energia humana, neste caso, energia intelectual, energia de pensamento, é atirada para 
uma ação: a de organizar. Organizar é arrumar, é limpar os obstáculos à utilização do que já existe: é tornar 
eficaz a utilização do passado; de certa maneira é direcionar o que já se pensou, o que já se fez, o que já se falou; 
e direcionar significa dizer com as ações: isto vai para aqui, aquilo vai para ali. Os conceitos são gavetas que 
servem para classificar os conhecimentos; 

35  Depois de vários encontros nas casas dos habitantes locais, apresentamos o projeto, e pedimos que nos doassem um objeto encontrado nas 
suas gavetas. A única premissa seria darem-nos acesso à sua história, ou seja, às reminiscências desse objeto. Durante esse processo, realizamos 
o levantamento de registos audiovisuais aos quais intitulamos de Memórias Sónicas.
36  Integrado no programa europeu “UrbAct” (em parceria com a Câmara Municipal do Porto, Porto Lazer e Porto Vivo) as Residências Artís-
ticas “Second Chance: FBAUP no Armazém de Sta. Clara” pretenderam envolver um conjunto de estudantes de 2º Ciclo da Faculdade de Belas 
Artes do Porto em torno de um programa temporário de ações e intervenções sobre edifícios devolutos — por um lado, re-activar temporaria-
mente um espaço (edifício) devolvendo-o à cidade; por outro lado, pensar as novas articulações entre o lugar/cidade, comunidade residente e 
prática artística a partir de intervenções temporárias. Coordenada pelos professores Rute Rosas, Pedro Tudela, José Carneiro e Norberto Jorge. 
37  Cito de memória: Andrei Tarkovsky no livro Esculpir o Tempo. Por vezes, há citações dentro de livros que nos ficam numa memória névoa - 
não sabemos como lá voltar – interpretamos mais tarde, como parte da nossa experiência, e a nossa mente agrega-lhe a nossa roupagem.  
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as gavetas com comunicação múltipla entre si, com buracos, com declives, com passagens óbvias e outras 
mais secretas são divertidas; gavetas que segurem não matérias sólidas, mas líquidos, materiais cuja essência seja 
o movimento, materiais que não estão num sítio: circulam entre sítios.”38

 Nesta instalação visual e sonora são ativados sensores de pressão que reagem em harmonização das gotas 
através do descongelamento. “Aquilo a que chamamos «som» é na verdade uma onda que investe, encapela-se e 
recua, composta de moléculas de ar e provocada pelo movimento de qualquer coisa, grande ou pequena, propagada 
em todas as direções. Vagas de som rolam como marés até atingir os nossos ouvidos, onde fazem o tímpano 
vibrar.”39 De todo o espectro da sonoridade espacial desse ato é escolhido um conjunto de notas musicais «sons e 
tons» para formar a composição final.  O material recolhido como memória sonora foi colocado paralelamente ao 
som das gotas e, em simultâneo, com esse sistema as mesmas passam também a ativar gradualmente as memórias 
sónicas40. 

38  Tavares, Gonçalo M. - Atlas do Corpo e da Imaginação. p.28 Edição Caminho
39  Ackerman, Diane - Uma história natural dos sentidos, 1996, p.200, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil
40  Relatos dos Habitantes de Sta Clara conforme está referido na nota de rodapé nº 30.
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Quanto ao conteúdo emocional de uma obra, existem ainda muitas perguntas por responder na co-relação 
música e emoção. “Na obra fascinante sobre teoria musical, The language of music, Deryck Cooke, por exemplo, 
propõe um vocabulário enunciador dos efeitos emocionais que o compositor sabe que pode criar com certos sons. 
Mas porque será assim? Será que tendemos a reagir a uma sétima menor com «melancolia» e a uma sétima maior 
com uma «violenta saudade» e a uma segunda menor com «angústia e desânimo», apenas porque adquirimos o 
hábito de responder a esses sons dessa maneira, ou tratar-se-á de algo mais intrínseco à nossa constituição?” 
Os violinos não esquecem e “Suponho que um dos aspetos fascinantes da criatividade, seja em que campo for, é 
a necessidade que o autor sente de partilhá-la – ou impô-la – ao mundo. Quando escreveu a «Glória» Beethoven 
atravessava uma fase de alegria vulcânica, paradisíaca; só que em vez de se pôr aos pulos de felicidade, «sentiu 
necessidade de convertê-la numa forma de energia permanente, que pudesse ser armazenada, transportada e 
reproduzida», segundo Cooke, «um grito de alegria musical, que pudesse ser ouvido pelo mundo todo e a continuar 
a ser ouvido repetidamente depois de ele morrer e desaparecer». As notas que rabiscou «nunca foram nem serão 
mais do que uma ordem de Beethoven para que o seu grito eterno de alegria seja tocado, juntamente com uma série 
de instruções… que ensinam precisamente como ele deve ser tocado». 

Quando proclamamos que os artistas vivem do seu trabalho, em geral referimo-nos às pontes emocionais que 
atravessam as suas vidas, aos seus estados de espírito e obsessões dispersas, mas acima de tudo aos seus sentidos. 
Beethoven pode ter morrido, mas o sentido que tinha da vida em determinado momento vive na sua partitura, neste 
momento, em qualquer momento.”41                       

41  Ackerman, Diane - Uma história natural dos sentidos, 1996, p. 220 Rio de Janeiro, Bertrand Brasil
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registos fotográficos de uma ação 
Porto, Abril de 2017
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registos fotográficos de uma ação 
Porto, Abril de 2017
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registos fotográficos de uma ação 
Porto, Abril de 2017
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico de uma instalação
Glasgow, Reino Unido, Maio de 2018 
fotografia de Nuno Mendoza
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico de uma instalação
Glasgow, Reino Unido, Maio de 2018 
fotografia de Nuno Mendoza
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico de uma instalação
Glasgow, Reino Unido, Maio de 2018 
fotografia de Nuno Mendoza
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico de uma instalação
Glasgow, Reino Unido, Maio de 2018 
fotografia de Nuno Mendoza
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico de uma ação
Porto, Junho de 2018
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico de uma ação
Porto, Junho de 2018
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico de uma ação
Porto, Junho de 2018
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico do momento em que os moradores de Sta. Clara
doaram objectos para instalação 
Escadas do Codeçal, Porto, Junho de 2018 
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico de uma instalação
Armazéns Sta. Clara, Porto, Junho de 2018 
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico de uma instalação
Porto, Armazéns Sta. Clara, Junho de 2018 
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico de uma instalação
Armazéns Sta. Clara, Porto, Junho de 2018 
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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registo fotográfico de uma instalação
Armazéns Sta. Clara, Porto, Junho de 2018 
da série:gavetas, ensaio para uma instalação
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Os próximos trabalhos, realizados depois destas Esperas, continuam a ideia de escavação de um arquivo. 
Abrem memórias outrora fechadas em gavetas.
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impressão sobre papel
Berlim, Alemenha, Janeiro de 2018
da série: autoretratos
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impressão sobre papel
Berlim, Alemenha, Janeiro de 2018
da série: autoretratos
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registo fotográfico de resíduos de uma performance, 15minutos
atelier UNART, Bucareste, Fevereiro de 2018 
aula lecionada por Roxana Tristoreanu
da série: blood money, capitalism leu
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impressão sobre papel 
encontrado em: Cavalões, a Maio de 2018
da série: escavação de um arquivo pessoal
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impressão sobre papel 
encontrado em: Cavalões, a Maio de 2018
da série: escavação de um arquivo pessoal
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impressão sobre papel 
encontrado em: Cavalões, a Maio de 2018
da série: escavação de um arquivo pessoal
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impressão sobre papel 
encontrado em: Cavalões, a Maio de 2018
da série: escavação de um arquivo pessoal
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impressão sobre papel 
encontrado em: Cavalões, a Maio de 2018
da série: escavação de um arquivo pessoal
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impressão sobre papel 
encontrado em: Cavalões, a Maio de 2018
da série: escavação de um arquivo pessoal
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depois de Esperar

querido diário  
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O que é Entregue:

Posteriormente este documento acompanhar-se-á  de um suporte digital com todas as fotografias, assim como, o 
áudio correspondente ao trabalho gavetas: ensaio para uma instalação, 2018. 

Será doado à Biblioteca da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, um Photobook, de edição exclusiva 
de Autor.  
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WATZLAWICK, Paul - A realidade é real?Lisboa : Relógio dAgua Ed., 1991

WOODMAN, Francesca; PIERINI, Marco - Francesca Woodman. Cinisello Balsamo, 
Milano : Silvana Editoriale, 2010



213

filmografia 

Agnès Varda - (2008). Filme: As praias de Agnes Varda.

Andrei Tarkovsky - (1983). Nostalghia.

Bella Tarr - (1994).  Satatango.

Peter Tscherkassky - (2019) Outer Space. 

Maya Deren - (1946) Ritual in Transfigured Time. 

Maya Deren - (1944) At Land. 

Maya Deren - (1943) Meshes of the Afternoon. 

Bill Morison - (2008) Light Is Calling.  

Pratício Guzman - (2015) Botão de Nácar. 

webgrafia

https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/83244  consultado em 7/8/2018
http://www.southpolestation.com/trivia/history/steger.html consultado em 10/9/2018
http://www.cienciarte.com.br/noticia-1481625394-71-mil-mapas-antigos-em-alta-resolucao-para-download-gratuito consulta-
do em 10/9/2018
https://oceanexplorer.noaa.gov/gallery/sound/sound.html consultado em 9/9/2018
https://www.amazon.com/Panoramic-Map-Antarctica-Giclee-Gallery/dp/B00QPZ79BC consultado em 21/2/2018


