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agradecimentos

Falar de agradecer é uma vontade e uma preocupação, pois a palavra
encerra uma práxis que me tolda o pensamento. Não sei como dizer
a todos vós que estou aqui�������������������������������������
, neste caminho, porque numa das mui�
tas minhas sendas calcorreadas vos encontrei e que foram destemidos
companheiros de extraordinárias façanhas. Os dias foram passando e
sei, agora, que nada seria sem estas caminhadas feitas convosco, os
percursos que me ajudaram a definir a vossa presença, foram a minha
força, a minha persistente vontade.
Meus avós, anciães compreensíveis de existência autêntica, a vossa di�
mensão é intemporal. Sinto-me incapaz de poder expressar o meu re�
conhecimento pela vossa existência em mim, o reconforto de saber que
estão definitivamente ligados à minha essência, que me transferiram os
afetos da terra. Eu sou terra, a vossa, flui no meu corpo a vossa sabedo�
ria, a vossa compreensão o vosso carinho pela simplicidade da partilha,
os vossos amplexos estão guardados no relicário que transporto sem
esforço. A vossa existência física, esse corpo que encerrava a vossa exis�
tência visível, está a fluir por todos os poros da vossa/minha amada ter�
ra, mas a vossa essência foi doada aos meus pais, canais diretos da vossa
transferência. Eles são a vossa presente benevolência, são a consolidação
dos pilares das minhas expedições, são os guardiões dos vossos sabe�
res e que pela sua imensa calma e ternura continuaram a construir-me
num ambiente de carinho e afeto, com o qual não posso deixar de vos
dizer: – Pais que espero conseguir não mais me esquecer do vosso halo,
do vosso infinito carinho e compreensão.; Toda a vossa incomensurável
generosidade está impressa nas ínfimas partículas da minha existência
sensitiva. Espero ser merecedor de todos os arrojados caminhos que
providencialmente me ajudaram a desbravar. Este é o vosso projeto.

A espera pela tua presença foi de sublime ansia, tu irmã foste a minha
primeira inalação, eu respirei o teu primeiro ar. Tu, companheira de
sublimes experiências, não posso esquecer todas as experiências que
partilhaste comigo, a tua pureza sempre foi inspiradora, o meu respeito
por ti é, e será, a mensuração da tua existência nesta visível e singular
parcela da minha vida. O ar que inspiro trará sempre o eflúvio das ima�
teriais memórias da nossas outras vidas.
As palavras são parcas para expressar o profundo sentir. Não, agradecer,
não chega! Experimento uma exasperante incapacidade de modelar as
palavras para te expressar a essência do meu sentir. Kinga Ogórek tu és
a inacreditável cúmplice destas minhas viagens, a tua cristalina presen�
ça consolidou-me como ser genuíno, reencontrei a essência adejada em
mim, tu és o meu regresso, a minha vontade de encetar renovadas viagens
aladas pelo mundo das emoções, a tua intemporal presença determinou
o presente itinerário, a tua etérea presença está assinalada neste encon�
tro de mim. Geraste o delicioso novo ser que nos enlevou, que me trans�
moveu para emoções nunca antes sentidas. Zofia Ogórek, tu és a nossa
essência, tu configuras o meu reencontro com a minha outra existência,
Zofia, reconstruíste a inocência que o pai tinha inadvertidamente perdido
nos imensos atalhos que calcorreou, tu és e serás o meu terno regresso.
O esboço deste roteiro, que hesitantemente iniciei, foi progressiva�
mente encontrando companheiros de expedição que com a sua infin�
da generosidade foram ajudando a planear até ao mínimo pormenor.
Carlos Barreira, acompanhaste outras caminhadas em outros dias da
minha nova existência como artista, sempre tiveste a palavra assertiva
para me fazeres refletir sobre esta minha aventura. A tua obra escul�
tórica e a tua franca e sensível envolvência com o ato criativo abraça�
ram este meu caminhar numa plena redescoberta de inefáveis lugares
onde a partilha sensitiva era a essência do retorno. Carlos, também eu
aprendi a inalar os etéreos bálsamos da terra, as Rotas de Memória,
ficaram incontestavelmente marcadas pelas afetivas partilhas.
A preparação da partida foi de profunda angústia, as infindas horas de
pronunciadas palavras foram durações por vezes ruidosas, outras de
encantadoras sonâncias, mas tu Vítor Martins, na tua profunda e deli�
cada sapiência pressentiste, acreditaste nos sonoros e desconcertados
itinerários que ia esquissando, soubeste escutar as palavras que não
eram ditas. Vítor, foste o guardião do meu sentir, ouvi os teus suaves e
determinantes pareceres, os meus pensamentos escritos, vivem mode�
lados pela tua incomensurável generosidade, a sonância destas palavras
são suaves brisas das memórias partilhadas.

Este roteiro foi esboçado, desenhado, concebido com relações de cum�
plicidades e de partilha de intemporal dimensão. Joana Neves, sinto
em mim a incapacidade de expressar a tua incomensurável partilha, as
palavras não conseguem exprimir a grandeza da minha emoção, vives�
te as aventuras e desventuras desta extraordinária viagem aos meus
lugares, acreditaste que também podias tornar-te leve e voar, aceitaste
caminhar pelos trilhos que me ajudaste a descobrir, a tua honestidade
fez-me acreditar que era possível, a tua sensível existência está eterna�
mente impressa nesta Rota.
Este grande complexo de sensibilidades partilhadas transmutadas para
corpos escultóricos foram Helder Bento, por ti sublimemente capta�
das. Não, não lhes retiraste a sombra, a alma, Helder. Através da lente
e com o teu sensível e apurado olhar, imprimiste, envolveste com um
suave manto de impressionável luz as suas dermes, infundiste nestas
parcelas da minha corpórea memória o teu sentir, redimensionaste a
singularidade da ação sensitiva destes pedaços do roteiro que, também
tu, sem hesitação, acreditaste e percorreste.
A confusão estava estampada no meu olhar, procurava sem encontrar
e tu, Joana Paradinha, encontraste-me num dos imensos instantes de
antecipação, imprimiste as minhas etéreas asas, ofereceste-me a tua
sensata e graciosa agilidade e confiaste que eu saberia esvoaçar para
outros lugares. Joana os teus elevados e sensíveis afetos estarão para
sempre percetíveis nestes meus reconstruídos lugares.
As Rotas de Memória estão imbuídas de vós todos, reconstrui lugares,
reencontrei fragmentos de uma outra vida. Marcelo Sousa, reencontra�
mo-nos com renovada emoção nesta minha caminhada. Aceitaste o es�
tímulo e acreditaste na possibilidade de me acompanhares, consolidaste
este momento no instante em que me ofereceste as tuas memórias
afetivas, também sem ti este descomunal esforço seria inglório.
Todos vós que me deram guarida, que me alumiaram os momentos de
angustiante escuridão, que me aceitaram em vós, que me fizeram guar�
dião dos vossos afetos estão eternamente gravados, retratados nesta
nossa, agora iniciada, Rota de Memória.
A palavra agradecer continua a não bastar, olhem bem para o meu sem�
blante e aí perceberão a profundidade do meu emotivo respeito por vós.

resumo

A Árvore e a Memória, a Memória pessoal muito particularmente liga�
da às Árvores, e a Árvore como elemento vivo que parece incorporar
em si a própria vivência da Memória, são os elementos centrais deste
projeto. Projeto que pretende encontrar na Arte, nos procedimentos
artísticos, mais especialmente escultóricos, o recurso para reencontrar
os caminhos da infância para a Mata de Leiria e a aprendizagem en�
cantada do mundo das árvores na região da Marinha Grande. Recurso
para reencantar esse mundo, celebrando-o e reinventando-o, em tor�
no dum sentir a que não pareceu desadequado chamar Silêncio. Mas
como escultor agradecido foi também necessário olhar a madeira e
sentir, num outro sentir, toda a crueldade da Morte Anunciada a que as
árvores parecem hoje, num mundo onde imperam as leis económicas,
condenadas.
Mas era necessário – não é essa a grande magia da Arte? – trazer os
outros para esta vivência tão pessoal "enxertando-os" dalgum modo no
projeto, fazendo-os viver o projeto por dentro, fazendo com que eles
próprios encetassem os seus próprios caminhos através deste mundo,
sentindo, num sentir próprio a cada um deles, segundo um ritmo pró�
prio a cada um deles, o reencantamento deste mundo a fazer-se. Foi
necessário escolher apenas algumas pessoas para viverem diretamente
essa experiência, tentando no entanto tudo para vos permitir também
entrar nela, estar nela, vivê-la o mais plenamente possível. Para tanto,
para além de trazer à vossa Presença os vários elementos escultóricos
concebidos para possibilitar tal experiência, desenhou-se um Roteiro,
este que tendes entre mãos, para o qual foi preciso encontrar palavras
que soubessem não se sobrepor, antes se compor com essa Presença

que queriam continuar e manifestar, que queriam reafirmar e não dei�
xar desvanecer.
Importou ainda evocar e dar conta de percursos artísticos e de obras
singulares de outros artistas contemporâneos inseparáveis destas temá�
ticas, cuja Arte poderosamente sugestiva permitiu e permite vivências
intensamente emotivas, e que foram uma escola, uma aprendizagem
indispensável para a conceção e realização deste projeto. Este recurso
para o reencantamento desejado que a Arte se mostrou capaz de ser
nunca teria sido encontrado sem eles, e sem eles para sempre a infân�
cia e as suas árvores estariam perdidas no esquecimento. Se agora há
Memória, e foi possível desenhar nela Rotas precisas, a eles em boa
parte se deve.
Resta lembrar a ambição mais ousada deste projeto, que no entanto ele
apenas permitiu que se esboçasse, e que por isso aqui se pode apenas
entrever, pressentir como uma porta aberta para um caminho que ape�
nas se começou a trilhar: voltar a tratar por tu os seres dum mundo que
se afastara e parecia perder-se, voltar à sua intimidade, e deixar que a
Arte necessária para tal vos mova numa mesma direção.

abstract

The Tree and Memory, Memory Personal most particularly tied to
Trees, and the Tree as a living that seems to incorporate in itself the very
living of memory, are the central elements of this project. Project that
aims to find the art in artistic procedures, more particularly sculpture,
the appeal to rediscover the ways of childhood in the Forest of Leiria and
learning enchanted world of the Trees in the area of Marinha Grande.
This feature to re-enchant the world, celebrating it and reinventing it
around with a feeling that did not seem inappropriate to call Silence.
But as a grateful sculptor was also need to look and feel the wood, in
another sense, all the cruelty of a Foretold Death that the trees seem
today, in a world where the laws of economics prevail, damned.
But it was necessary – is this not the magic of Art? – Bring others to this
experience so personal "engrafting" them certain way in the project,
making them live inside the project, making themselves engage in their
own paths through this world feeling, a feeling proper to each of them,
according to its own rhythm to each one of them, the re-enchantment
of the world to make up. It took only a few people chosen to live this
experience directly, however attempting everything to enable you also
to enter him, enter it, live it to the fullest. Therefore, in addition to bring
to your Presence various sculptural elements designed to enable such
experience, I drew up a Roadmap, this that you have on your hands, for
which it was necessary to find words that knew not to overlap, before
composing with it´s Presence, that wanted to continue and manifest,
that wanted to reaffirm and not let fade.
Imported still to evoke and make notice of the artistic paths and unique
works of other contemporary artists inseparable within this themes,

whose suggestive artworks powerfully enabled and allows intensely
emotional experiences and that have been a school, a essential learning
for the design and realization of this project. This appeal to the de�
sired enchantment that Art has been shown not to find without them,
and without witch childhood and their Trees would be forever lost in
oblivion. If now there is memory, and it was possible to draw precise
routes, it’s to them in good part due.
It should be remembered the most daring ambition of this project,
however this thesis is only allowed to sketch, and so here we could just
discern, envision as an open door to a path that only began to tread:
the return address for thou beings of a world that had turned away and
looked lost, return to their intimacy, and lead the artistic you to move
in the same direction.
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INTRODUÇÃO
"…a árvore é um objecto simultaneamente banal e misterioso, um mis�
to de familiaridade e estranheza. Guardiã do tempo que nem sequer é
o nosso, embaraça-o com a sua presença incontornável e a sua alteri�
dade total." (DUMAS, 2007, p. 16)

Introduzir esta tese em criação artística é abrir as portas ao pensamen�
to, ao meu e ao do outro, aos meus percursos e vivências, também
deles e que existem pela existência do outro em mim.
Quando me encontrei com a viagem a encetar, necessitei de voltar às
minhas origens. Penso que todos temos a dada altura esta necessidade.
Este foi o meu tempo.
A árvore foi para mim um elemento constante em todas as construções
e aprendizagens de afetos. Foi através, primeiramente, dos meus avós
e pais que esta relação se estabeleceu com a árvore, e depois cresceu,
fortificou-se e transmutou-se no encontro com o(s) outro(s) que na
minha vida me formaram. Assim surge o vivido e autêntico, porque de
reencontros com os outros dias e horas de mim, projeto que aqui apre�
sento indissolúvel e convicto, o reencontro com os fragmentos que me
concebem e os quais retrato nas minhas convicções e nos meus pensa�
mentos genuínos. É inegável a importância que, ao longo da vossa vivên�
cia sensitiva com o projeto e que se reflete consequentemente no meu
segredado pensamento escrito, poderão perceber do lugar do atelier/
oficina como espaço expandido da produção e da conceção. Empres�
tei a mim mesmo as palavras, as que considerei sempre emprestadas,
mas que se voltaram a reinventar comigo e através de mim, através de
um pensamento líquido, maleável e absorvedor de novos saberes. Ár�
vore, Memória, Rotas, Roteiro, Itinerários, Mapeamento, Cartografias,
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Viagens, Silêncio… Foram estas algumas das palavras emprestadas para
construir o que aqui apresento sob o título "Rotas de Memória". Estas
palavras que modelo e que trespassam todo o meu pensamento de
construção de um corpo de fortalecidas partilhas com os fantásticos
itinerários ao sublime mundo das emoções, que vou atenta e pausa�
damente deixando fluir. Estas sussurrantes lhanas palavras que vos vão
encaminhando na sublime ânsia, da inexprimível necessidade de expe�
rienciar, de absorver em vós os ambientes do meu corpo escultórico as
reconstruídas sensitivas relações com os meus lugares. Este meu pen�
samento escrito, vai marcando com profundas, mas sensíveis, inscrições
o corpo escultórico que vou construindo, vai definindo os caminhos
que vou esboçando, que vão reenviando corpos poéticos que vão sen�
do modelados pelas emprestadas e delicadas substâncias – ancestrais
palavras – que redimensionam o corpo emotivo das construções dos
renovados lugares que estão prestes a vivenciar. A palavra, detentora
de um conteúdo imaterial, encontrou em mim o veículo a transmutar.
Transportei e corporizei a palavra no corpo escultórico dos lugares que
vos ofereço a experienciar em caminhadas de regresso a vós através de
mim. Procurei nos mais recônditos lugares, percorri incalculáveis trilhos,
que por vezes me levaram a lúgubres sítios de um rarefeito ar, encon�
trei-vos palavras simples, desprendidas e de uma delicada sapiência que
me deixaram, para vós, desenhar na perfeição o meu sentir.
Para além das mais diversas matérias que fui usando para conformar
o meu projeto e desta nobre substância (palavra) a que me dediquei
através da imagética física dos lugares e do corpo acústico (fonética)
respeitosa e deliciosamente a modelar, foram ainda muitos os encon�
tros e reencontros que foram acontecendo, estimulados pelas minhas
sensitivas envolvências com as matérias e as consequentes consuma�
ções corpóreas, que no prolongamento das minhas necessárias refle�
xões na definição e redefinição da poética que estava a perseguir e que
me tinha vindo profundamente a encontrar, na minha envolvência com
o sentir das formas e dos pensamentos que povoavam o meu mundo
sensorial. O encontro com os outros (artistas, pensadores, sábios em�
píricos, executantes oriundos de contextos diversos) e o meu regresso
a mim permitiram-me elucidar, com maior perspicuidade, a corpora�
lização do meu projeto sensitivo de etéreas, mas vigorosas, partilhas
convosco. Na consequência de todas estas renovadas informações,
consciencializações e na sinceridade do pensamento escrito, pelo qual
deveria também corporizar o meu discurso, apropriei-me e adaptei-me
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à métrica do espaço que trabalhava. A substância palavra aqui vertida
e modelada serve o desígnio de vos impelir, de vos projetar na ânsia da
experiência, na incontrolável vontade de vivenciar,�����������������������
física e��������������
sensitivamen�
te, os lugares de múltiplos afetos que construi para vós. Esta substância
palavra auxilia a conceber a verdadeira incapacidade de apreensão da
dimensão do sentir. Este sugestionável e emotivo pensamento escrito é
o corpo líquido contido, que enche e que toma a forma, a essência que
é absorvida pelo corpo escultórico da minha obra e que se torna derme
perturbável das vossas memórias sensitivas.
Dos saberes da terra e das gentes da terra ficaram também sulcados nas
minhas parcas palavras escritas do corpo escultórico, a criação de uma
métrica e dos próprios nomes das diversas obras que integram o projeto.
"…Jules Renard escreve: (…) ‘Estas árvores ir-me-ão adoptando a pou�
co e pouco e para o merecer aprendo o que tenho de saber: já sei
olhar para as nuvens que passam. Também sei ficar imóvel e quase sei
calar-me.’ Assim, a quem quer esquecer-se de si mesmo para acolher
o mundo, a árvore ordena que se cale. Reconduz a literatura à ponta
extrema do seu poder, que é partir das próprias coisas para, de cada
vez, recriar tudo." (DUMAS, 2007, p. 81)

A dissertação divide-se em quatro partes, acrescendo ainda os anexos.
O primeiro capítulo é a Introdução que agora lemos. No segundo ca�
pítulo é apresentado o projeto escultórico, este composto por três
Momentos que se dividem subsequentemente em Instantes. Estas são
as unidades métricas do projeto: Momentos e Instantes. Tal como são
os nomes das ações diversas que conferem os títulos a cada fragmento/
obra de cada Instante.
No terceiro capítulo "Da Arte" são referenciadas Obras, Artistas e o
meu Percurso Pessoal, enunciando obras, contactos, experiências com
as obras no campo da arte e seus autores, numa tentativa de reflexão
sobre o meu próprio percurso no mundo, como homem/escultor.
Nesta Rota, desde o início se pensou o fim, mas apenas se percebeu
ao longo do caminho que o fim não era possível. A caminhada lançou
novos desafios e esses ligados consequentemente a este percurso, que
estão em contínuo progresso e que me envolveram com os outros
tanto no universo dos afetos como da produção artística. Assim, e por
isso mesmo, surgem as Considerações Finais, que não poderão ser con�
cluídas, pois o percurso encetado não mais acabará, mas assim é feito
um ponto de cristalização, sobre este percurso.
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São ainda apresentados em Anexos o meu corpo escultórico anterior
a esta tese através de imagens de algumas das minhas obras e também
o Pré-momento que antecedeu, o início da primeira ação escultórica e
que foi exposto no Museu da FBAUP, na exposição coletiva do Douto�
ramento em Arte e Design, ao qual se reporta esta tese.
A bibliografia que refiro na secção própria reúne as leituras que me
acompanharam ao longo deste trabalho e ao mesmo tempo influencia�
ram o seu processo, que permitiram compreender melhor o que fazia
e facilitaram a consciência de alguns processos e intenções, sobretudo
que me ajudaram a situar culturalmente alguns dos meus temas e assim
a entender os meus desafios neste trabalho como desafios com que a
nossa cultura há muito se confronta, sentindo-me por isso a contribuir
para a sua elaboração, e, espero, a sua iluminação.
Se encontrei o meu tema, a minha Rota baseada na Árvore e nos
afetos que ela me permitiu, percorrer o caminho foi um processo de
profundo enriquecimento pessoal, artístico e humano. A dimensão do
humano foi reconstruída ou recriada através da árvore/terra/natureza,
numa relação que vai desde a génese e fecundidade, à morte e ao
espaço natural habitado.
Usaram-se notas, como compreenderão, para permitir ao texto a sua
fluência própria, de que de outro modo não seria capaz. Por isso, tam�
bém elas cumprem diversificadas funções, como seria de esperar. Nas
notas esta maleabilidade permitiu-me criar reflexões paralelas que iam
surgindo, explicar processos e técnicas que eram adjacentes à produção
artística e também incluir as citações e esboços que me acompanharam
no meu bloco de notas.
São vários os agentes identitários com os quais me encontro, procuro
ou encontram-me. São as dimensões que transportam no seu âmago,
a identidade pessoal e a identidade cultural, simbolizadas na Árvore,
na Pessoa e no Outro. Não são eles inertes, estéreis seres que me
permitem a apropriação e imaculada criação. Eles são contentores de
simbologias culturais e de vivências pessoais e é esta dimensão que
permite que o meu projeto encontre sentido.
"Para tratar deste ser paradoxal, tinha de colocar vários problemas
diferentes mas não sem relações entre eles, relações arborescentes,
claro está, organizadas a partir de um tronco comum." (DUMAS, 2007, p. 17)

Esta introdução, para além de uma apresentação introdutória, preten�
de abordar questões sobre os processos de investigação que, dada a
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estrutura do trabalho, encontraram aqui o local ideal para a sua expo�
sição. A minha visão sobre o processo de penetrante e sentido encon�
tro nas viagens e nos delicados trilhos procurados, e de revitalizantes
regressos que se foram operando no itinerário por mim demarcado
na construção/constituição de um corpo capaz, foi compreendida nas
diversas pesquisas e argumentações que encontrei, que me encontra�
ram, nas palavras lidas e ouvidas dos investigadores, que têm dedicado
o seu estudo sobre o que consubstancia a investigação artística. Foi um
processo de compreensão, reflexão e aceitação da produção artística
como agente produtor de conhecimento, ainda que o meu, mas que
experiencio e partilho convosco, através do corpo total da minha obra.
Um conhecimento que, como é característico da Arte, não é de modo
algum separável da obra em que surge. Nunca se tratou de um trabalho
egocêntrico, mas não existia outra autenticidade possível nesta inves�
tigação proposta que não fosse a minha, enquanto autor e como indi�
víduo reflexivo sobre as diferentes produções e ações que desenvolvi.
A minha ponderação e reflexão sobre o meu trabalho iria, inegavel�
mente, conduzir a um encontro com artistas e referências artísticas
que me moldaram, não só nas vivências na primeira pessoa que tive,
mas acima de tudo permitiram-me entender a dimensão sensorial da
obra, para que pudesse entender a minha nessa dimensão. No capítulo
3 dedico algum do meu texto atentamente andando, penetrando e
descrevendo todas as parcelas do meu sentir, nas renovadas relações
com obras e caminhando, seguindo os trilhos sensitivos dos autores,
abarcando assim a real dimensão dos também eles homens que, nou�
tros percursos, noutros tempos ou noutros lugares foram ativadores e
moderadores de mim. O carácter idiossincrático da Arte é sempre uma
característica sob a alçada da qual a investigação se tem de reger, caso
contrário entrará em processos de assunção falsos ou erráticos.
"The meaning that artists make from their imaginative investigations are
not only collected from their encounters with things around them but
they are also created in response to their experiences. This is what is
unique about the inquiring mind of artists, for they create new unders�
tandings from what we don’t know, which profoundly changes what we
do know." (SULLLIVAN, 1951 (edição de 2010) P.12)

Das imensuráveis viagens que fiz, tanto no campo da produção de ob�
jetos artísticos, como na investigação conceptual, fica a noção de que
o que fica visível da obra é uma pequena parte. Pensamentos, ideias,
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conceitos estão submersos nos bastidores do pensamento e do fa�
zer, não estão modelados neste corpo de pensamento escrito, talvez
encontrem a eles alusões na obra escultórica, mas sua importância é
incontornável na concretização tornada possível através deles no pro�
jeto e processos. A característica inerente do constante devir da Arte,
que permite a permanente construção de ideias e associações, ativa
memórias e cria novos vocábulos do sentir, torna esta viagem difícil.
Difícil pelas aliciantes sugestões que ela faz, que nos leva por percursos
também eles interessantes, mas que nos encaminham para trilhos que
nos afastam do anterior itinerário, reconduzindo-nos para regressos
que subtilmente reformularão o reportório conceptual anteriormente
designado, sentindo-se a necessidade de renovada atenção às subtilezas
sensitivas que os percursos de envolvência afetivas exigidos pelo pro�
cesso criativo em que nos envolvemos têm em nós.
"Quando não existe um sentimento especial em relação a um espaço,
a sua exploração torna-se mais fácil." (LYNCH, 1999, p. 151)

Durante toda a Rota que aqui se explana foi pensada/repensada, ati�
vada/reativada a minha função como artista, pensando e ponderando
sobre a minha visão sobre este meu papel, sobre a sua obrigação ou
condenada condição. Tal nunca me apareceu de outra forma que não
fosse um prazer, uma reconfortante aceitação dentro do campo cria�
tivo da Arte, com a qual eu posso desenvolver o meu processo de
criador de emoções. Senti que o facto de estar em contacto com os
outros me fez mensageiro da anunciada viagem prazerosa no corpo
escultórico da obra.
Se alguma coisa puder esperar que deste projeto possam apreender é
a minha inegável convicção da obra como cerne de uma compreensão
e de um, cada vez mais profundo, conhecimento sensitivo do mundo,
do reaprender a analisar-nos a encontramos a essência da percepção
do genuíno conhecimento, do mergulhar no mundo das emoções e
reaprender a respirar, a ouvir, a olhar com a limpidez de um renovado
pensamento sobre os nossos complexos lugares de encontro e de par�
tilha de conhecimentos. Este, em mim, acontece na primeira pessoa e
com a verdade e autenticidade que o meu percurso me consagrou. É
um talvez relato biográfico sobre o homem e o artista dentro do lugar
do atelier/oficina e a sua aprendizagem humana. Tornou-se claro para
mim, e espero que para todos aqueles que, se envolverem nos lugares
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construídos para a fruição de profundo silêncio onde serão bafejados
com mudos ciciados das memórias dos meus 22 pinheiros, que eles
estarão penetrantemente a sentir a vossa sensitiva presença, andar no
meu agora vosso caminho, no agora vosso lugar. É meu o momento de
partilha, de vos ativar os sentidos para toda uma renovada dimensão
da delicada fragrância, da essência da sua honrosa existência em mim/
vós/nós. A dimensão do vosso sentir será arremessada para uma pun�
gente amálgama de emoções, quando transpuserem as portas para um
lugar onde essa existência está despedaçada e onde a sua substância
vital pulsa nos corações que transplantei, que ofereci e onde o silêncio,
esse de respeito de consagração à vida e à reflexão, sobre a sua e a
minha/nossa fragilidade de existir na eterna fragilidade da presença e na
frequente e renovada necessidade de construirmos casulos, onde nos
metamorfoseamos em seres alados e nos deslocamos numa velocidade
de transparente reencontro com as mais ansiadas viagens nos secretos
lugares dos nossos sonhos. Convido-vos a visitarem os meus estojos
protetores de corpos escultóricos também sonoros, que irão ativar a
vossa ação em mim, irão penetrar nas diversas sonoridades do silêncio
da minha Mata, dos meus lugares.*
A minha obra anuncia-se com a afirmação de que existe no universo
da Arte a impossibilidade de pensar a arte sem a emoção, de que um
mundo não vive sem o outro. A arte é bem cativa da condição humana,
penso até que a sua magnificência depende da da condição humana.
Aqui apareço límpido, espelhado no projeto indivisível apresentado e
na intemporalidade do mesmo. Não posso dizer mais do que como
artista/escultor procuro conhecer/entender o mundo através da minha
obra em vós.
"(…)Só um espírito bárbaro vê outra coisa que não seja uma flor. Só
um espírito animal imagina outra coisa que não seja a lua. A primei�
ra lição para o artista é por conseguinte, aprender a triunfar sobre a
barbárie e a animalidade, para seguir a natureza e fundir-se com ela."
(BASHO, 1987, p.15)
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Prevê-se como parte integrante
deste projeto a exposição na al� I . 029
tura da defesa pública da tese, do
conjunto dos elementos que con�
figuram Momentos e Instantes, se
possível em espaços da FBAUP.

percurso pessoal
capítulos
momentos
instantes

introdução

obras

considerações

finais

artistas

da arte

projeto

enxertias
acções prostéticas

sensibiliser – quatro pinheiros

eu e o lugar

eu, os outros
e o lugar

lote.2,16 : parcela . 6 ; caminho

morte anuncada

verticalidades do silêncio

silêncio – impressões

eu, o lugar e os outros

transplante – pulsões
substâncias – sussurros

II . 033

PROJETO
INTRODUÇÃO AO PROJETO
As minhas memórias das coisas é o que eu tenho de mais forte em mim
A minha relação com o espaço rural já vem de há muito tempo no meu
percurso como indivíduo. Uma parte da minha infância, nas férias da
escola, foi passada na aldeia, na casa dos meus avós na Boavista – Al�
cobaça*. Não poderia começar a introduzir o projeto sem referir esta
relação que se foi construindo.
Era uma aldeia rural habitada por pessoas de simples prazeres, com
gestos de uma firme e delicada rudeza, os seus sulcados, lavrados ros�
tos de tez a terra queimada transpareciam a dureza de uma existência
controlada pelos naturais ciclos da vida rural. Foi neste ambiente de
sincera ligação à terra que comecei a aprender e apreender com o
meu avô, cordoeiro e agricultor, homem de baixa estatura física, mas
com uma infinda e natural capacidade de percepção, as questões do
que de essencial deveria conservar das ocorrências imprevistas na sua
perspicaz e dura rotina diária. A sua ligação à terra era a sua força.
Os nossos dias iniciavam-se aos primeiros alvores da manhã e eu, ob�
servador entusiasta, acompanhava este homem nos seus quotidianos
afazeres rurais. Ele zelava pelo meu escrupuloso conhecimento sobre a
naturalidade e simplicidade da vida rural, nas suas explicações práticas
sobre a essencial consideração a ser prestada à terra e aos seus ciclos
naturais, e no respeito e atenção pelas infindas e delicadas singulari�
dades das nuances do natural circundante, das ínfimas particularidades
da enérgica e palpitante vida da terra. Estas foram basilares para a
minha profunda e profícua envolvência no universo criativo do sensível.

notas
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Recordo, com infindável prazer, as alvas manhãs e os tranquilos finais
de tarde passados na Várzea, à sombra da ginjeira com meio sécu�
lo de vida, fascinado pelo suave murmúrio do pequeno riacho, que
diariamente era reorientado através de regos sulcados pelo meu avô
com a minha atenta assistência, levando com regularidade a água fresca
para a rega das centenas de raízes de milho, sequiosas desse precioso
líquido essencial à sua sobrevivência. Os dias eram para mim ocupados
com prodigiosas aventuras, onde o meu avô com as suas ferramentas
de trabalho, me levava como seu companheiro, como seu escudeiro
de viagens reais e imaginárias contando-me histórias de: "Era uma vez
um rapaz, chamado Manoel, que viveu da terra, foi cordoeiro e…"
Eram histórias das suas aventuras simples e autênticas, que o faziam
reviver outros dias, nestes mesmos Lugares, transportando-me para
o encontro com os meus primórdios/ascendentes. Após um dia de
longas e enérgicas caminhadas pelos campos seguiam-se, antes de ir
para a cama de ferro com colchão de camisas de milho, os agradáveis
e serenos serões na companhia da minha avó. A minha avó, mulher
de serenos afetos mas de forte e imperturbável presença, acumulava
a intuitiva sabedoria das intemporais anciãs de outras durações. Estes
amenos serões eram ocupados perto da fogueira, única luz naquela
anexa cozinha de chão em terra batida, onde esta minha admirável avó
cozinhava as couves misturadas com farelo – manjar para os porcos. A
avó Maria, com uma fortalecida tranquilidade e com redobrados cui�
dados sobre mim, era a depositária das minhas angustiantes situações
de incompreensão pelo meio circundante. Era a minha protetora, a
anciã, que me ouvia e me alertava para os riscos que poderiam ocor�
rer dos meus muitos momentos, onde o fantástico construía a minha
realidade. Os lugares eram povoados com centenas de árvores. No
Olival as cinquenta oliveiras; nos cinco pinhais dezenas de pinheiros
bravos, eucaliptos, medronheiros; no terreno perto da casa as ma�
cieiras, as pereiras, as cerejeiras, as ameixieiras, as nogueiras e frente
à adega os dois carvalhos seculares, mais uma figueira que era nos
dias de maior serenidade o meu mundo – o meu refúgio. A impos�
sibilidade era inexistente. No interior, meu sítio imaginário, eu era o
planeador e edificador de um mundo fora do mundo, eu reinventava
a realidade, esta inteiramente controlada por mim, tudo fazia sentido
– o meu. Era eu o construtor de todas as existências que habitavam
esse lugar, com ferramentas e matérias rudimentares (serrote, marte�
lo, pregos, madeira e as latas de sardinhas e de atum) reconstruía o
mundo para que fosse o meu, planeava e fabricava corpos físicos que
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eram quimerizados partindo das minhas estórias por vezes lidas, por
vezes inventadas. Estas façanhas imaginárias eram o simulacro do meu
universo, onde reinventava um habitável planeta chamado Figueira e
onde me posicionava simultaneamente como encenador e ator. O sítio
desta existente Figueira era frente à casa dos meus avós, era o lugar
onde passava longas horas de tranquilas conversas. O afeto existente
era mútuo, ela ouvia-me e eu ouvia o seu aprazível sussurrar, ou talvez
fosse o vento que nos segredava outra histórias por entre as suas lar�
gas e aveludadas folhas. Não era importante, algo acontecia de mágico
e eu sentia-me vivo e com uma extraordinária aptidão para defrontar
todas as adversidades. Os dias de infindáveis conquistas imaginárias e
de apoteóticos regressos ao ambiente acolhedor do planeta Figueira
decorriam lânguidos e bonançosos. O meu mundo rural crescia des�
mesuradamente, quando se juntava toda a família e amigos, no defini�
do período para cada uma das colheitas: nas vindimas, no varejamento
das oliveiras e imediata apanha da azeitona, na "arranca" e sequente
apanha da batata, na colheita das espigas de milho e posterior retira�
da das folhas ou "descamisamento". Estes eram momentos de imensa
azáfama, mas também de infindas cumplicidades, onde se partilhava a
franca alegria das relações de afetos. A vivência profunda de toda esta
polvorosa, de toda esta partilha e simultâneo encantamento com os
ciclos naturais da terra, levam-me a olhar a natureza com uma aten�
ção renovada, associando sentimentos e conceitos que vão conferindo
à contemplação uma melhor compreensão, uma distinta relevância,
aumentando assim o deleite de a experienciar sensitivamente e de a
degustar com revigorada emoção.
Nasci na Marinha Grande, vila onde as fábricas de vidro foram estrate�
gicamente construídas. Ela respirava ao cadenciado golfar dos fornos,
queimosos casulos, onde se operava a metamorfose, o ressurgimento
dessa transparente e sublime substância que marcava, a hoje exau�
rida subsistência cadenciada desta vila geograficamente edificada no
âmago da Mata Nacional do Pinhal de Leiria e a nove quilómetros
do oceano Atlântico. É fundamental compreender o enquadramento
geográfico, para que assim se entenda a importância deste nas rotas
da minha memória relacionais afetivas com os ambientes naturais e
com a constituinte Árvore. Se é verdade, que num período da minha
vida existiu uma profunda e afetiva relação com os meus avós e uma
penetrante vivência no interior de um simples ambiente rural, onde
segui com integral sensibilidade os ciclos da terra e as referentes ações,
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*
Marinha Grande e a Origem
do Vidro – Núcleo Stephens
"João Beare, Guilherme Stephens,
João Diogo Stephens: três nomes
fundamentais para a história do
vidro, para a história da Marinha
Grande.
Já no século XV teria aqui sido
instalado um pequeno forno para
apoio da reparação dos vitrais do
Mosteiro da Batalha. A história co�
meça a ganhar contornos mais só�
lidos, porém, quando, em 1748, o
irlandês Beare transfere para aqui
a fábrica que explorava em Coi�
na. Cabe então, em 1769, ao inglês
Guilherme Stephens, beneficiado
por Alvará de D. José e com todo
o apoio do Marquês de Pombal, fa�
zer ressurgir a Fábrica e dar-lhe a
prosperidade e o prestígio que de�
ram à Marinha Grande o título de
Capital do Vidro. O seu sucessor
vai ser o irmão, João Diogo, mas
também gerações e gerações de
marinhenses - por nascimento ou
por afeto - que se dedicam a fazer
do vidro uma indústria e uma arte.
Nascida do berço que foi a Real Fá�
brica de Vidros, também chamada
de Nacional e de Fábrica-Escola,
a Marinha Grande continua o seu
crescimento ao longo dos tempos,
enveredando pela implantação e
desenvolvimento de várias ativi�
dades industriais, primeiro o vidro,
a exploração e transformação dos
recursos naturais (madeira, mine�
rais e materiais pétreos) (…).  São
dois séculos e meio de história e
de muitas lutas: a luta pela riqueza,
pela dignidade humana, a luta pe�
lo crescimento económico e pela
liberdade."

(in www.delcampe.net)

coordenados com essas naturais transformações – cavar, semear, nas�
cer, crescer, cuidar, florir, frutificar, colher e no final a essencial partilha
dos excedentes, das dádivas recebidas da terra –, é também verdade
que, em toda essa duração, estive igualmente ligado à extensão geo�
gráfica da Mata Nacional do Pinhal de Leiria, onde desfrutava longos
momentos de íntima relação com esse local, acompanhando o meu
pai e irmã em atentas e reservadas caminhadas. Aos fins de semana,
com favoráveis condições climatéricas, a minha família viajava rumo à
Mata, onde éramos acolhidos por uma deleitável atmosfera com fra�
grâncias a musgo e a frescos hálitos a eucalipto. As longas e vigorosas
árvores respiravam tranquilidade. Estes eram imensuráveis momentos
de quietude, o almoçar na Mata usufruindo de um aprazível lugar de
plena transformação, era a concretização da expectante espera se�
manal. Após o almoço estava instituída a cativante regra de encetar
caminhadas exploratórias, o meu pai fomentava o regresso a outras
épocas através de histórias da sua vivência na Mata e da importância
da mesma no crescimento da vila da Marinha Grande, como centro
vidreiro nacional e internacional.*
Foram existências vividas noutros dias e noutras horas, que me levaram
a ter esta relação afetiva com a Mata e com o pinhal, aí inserido. Viver
o local da Mata em diferentes ocasiões do mesmo dia, foi o propósito
a que me propus, com o intuito de analisar as inúmeras mutações sur�
tidas nessa duração.
Cada momento que passava na Mata dava-me mais prazer, tornava�
-se recorrente a minha ida para esse espaço tão cheio de remotas e
extraordinárias vidas. Tornava-se essencial perder-me num deambular,
num vaguear casual, por entre esses pinheiros que clamavam em si�
lêncio uma fuga para o além**. Este silêncio era o som que alimentava
a minha inquietação. Sentir esta sua imponente verticalidade, ouvir o
murmúrio da água do ribeiro conjugada com o sussurro do vento sobre
as braçadas das árvores, fazia crer que mais nada era importante. Uma
vez mais, sentia a plenitude de ser. Vivi este lugar e reocupei um lugar
onde o incorpóreo é uma densa existência sensitiva. Percebo, agora,
que tenho estimulado desenfreadamente o reencontro com este sentir,
o reconciliar com as minhas capacidades sensitivas perante os lugares e
as pessoas que me rodeiam.
Revisitando mentalmente, as minhas viagens apercebo-me de que to�
dos os momentos ou locais registados foram ambientes naturais: uma
floresta de plátanos –França–; uma paisagem vulcânica de assombrosa
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excelência inóspita, como se da terra tivessem nascido pedras de todos
os tamanhos e feitios -Ilha do Sal, Cabo Verde-; o após a ceifa com a
indeterminável quantidade de fardos de palha cilíndricos dispostos ao
acaso num infindo campo –Espanha; o inicio do dia, no qual me en�
contro incapaz de emitir um som, perante uma infindável e imaculada
extensão de neve e a pura beleza da linha que a marcava com sulcadas
pegadas –Zakopane, Polónia–; o fascinante secular olival a perder de vis�
ta –Pylos, Grécia–; ou ainda, a excelência da imponderada organização
do empilhamento dos toros de eucalipto na floresta, perante a qual fico
incrédulo –Caldas da Rainha, Portugal. Permaneço imóvel, incerto no
espaço temporal, confronto-me ainda com a organização construtiva do
encaixado de pedras dos muros de junta seca, que desenham sinuosas e
perturbáveis linhas ao longo da vertente da serra –Serra de Aires e Can�
deeiros, Portugal–,… Estes registos são os ativadores da minha memória
visual e emotiva. Na sequência da incapacidade testada de conter em
mim o fluxo do todo, encetei o meu arquivo sensitivo de individuais par�
celas, de específicos fragmentos, com a convicção de que estes são pe�
daços de uma sensitiva realidade vivida por mim e que gravaram no seu
interior todas as ínfimas partículas do seu meio envolvente, reconstruin�
do e redimensionando o espaço das minhas memórias factuais, para um
encontro com um relacional espaço de memória impresso com imagens
de possante carga que todas estas referências comportam. A percep�
ção desta minha imperícia encaminha-me para a produção das minhas
caixas de viagens que contêm elementos que, pela sua particularidade,
referenciam o que de essencial foi sentido nos lugares, nesses outros
dias da minha presença. São pedaços de memórias tridimensionais, onde
posso ativar e intensificar os meus impulsos sensitivos conectando-os à
memória do lugar e a todo o contexto envolvente.
Transpor os limites do meu corpo físico e aglutinar em vós o profundo
sentir das minhas existências, onde o respeito pela matéria corpórea
e pelos constituintes primeiros dos meus afetos, se consolidam no
exclusivo propósito de impulsionar, através de controlados ambien�
tes, as imateriais memórias dos lugares e de gerar em vós induzidas
transmutações que transporto e vivo com os meus lugares afetivos, é
a minha vontade.
Não posso permanecer imune ao sentir do que me envolve, incluindo
os outros. Assola-me o renovado desejo de sentir o deslizar pela minha
face lágrimas, a enérgica e serena vontade de encontrar o princípio.
Vontade de renascer para o Mundo, imaculado e com admirável inte�
ligência emotiva. Vontade de ter o tempo e o espaço para escutar-me

Com engenho e arte resulta um
vasto património industrial e cultu�
ral, que é o rosto e a expressão da
cidade onde todos os dias o vidro
ganha forma, cor e vida.
Atrás do pesado portão de ferro,
entra-se num belo jardim que tem,
à sua direita, o núcleo fabril da Fá�
brica de Stephens (…).
(in Site da Câmara Municipal da Marinha
Grande – http://ww2.cm-mgrande.pt/
Site/Frontoffice/default.aspx?module=
Article/Article&ID=226)
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Sobre palavra "além"
Julgo que se entende que a pala�
vra se refere aqui a um uso comum
onde indica a possibilidade, real ou
imaginária, de se ultrapassar a ro�
tina, o ordinário, o quotidiano, e
não referencia portanto nenhuma
entidade de carácter religioso ou
metafísico.
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*
Explicação do Momento
Morte Anunciada
As minhas relações e a visão com
aquele pinhal é uma visão normal.
Estes pinheiros têm cerca 80 anos.
Já os conheço. A relação com estas
árvores é a minha reflexão sobre
a minha vida e a morte. As árvo�
res têm a vida definida desde que
nasceram. A dada altura eles foram
marcados e têm um tempo preciso
de existência.
Estas árvores já tem hora para
morrer. Com o passar do tempo
o fim fica mais próximo e penso
que as árvores devem "sentir" algo
estranho.
**
As minhas palavras
emprestadas…
Árvore – como elemento de vida
e morte
Itinerário – indicação da viagem
com locais específicos que preten�
do partilhar e que vivi
Mapeamento – tatear o meu es�
paço na procura de mim mesmo
e do outro
Memória – memória de infância,
memória sensorial (olfativa, visão,
táctil, auditiva,…), memória emo�
cional
Silêncio – momento de reflexão,
encontro e diálogo comigo mesmo,
a minha partilha dentro de mim pa�
ra me poder dar aos outros.
Rotas – percursos da memória,
das vivências dos afetos
Roteiros – o que posso partilhar
com os outros de todos estes
meus percursos
Viagens – o que vivi
Cartografias – C/(art)grafia – (C)
de corpo, corpo e (art) arte e gra�
fias possíveis

e escutar-vos. Recuperar o silêncio primordial. Reinventar a duração
poética como lugar expandido da nossa existência primeira.
Começo por refletir sobre a pertinência do uso da matéria não trans�
formada pelo artista. Consequência de um pensamento, de uma vonta�
de de criar envolvências de relações sensoriais com o espaço oferecido
ao fruidor da obra, levando-o a uma relação sensorial com ela, na qual
a visão e o olfato levam a viagens que estimulam as lembranças e as
consecutivas memórias de nós próprios, como elementos ativadores de
momentos vividos.
Será que faz sentido falar de ready-made, nas matérias brutas…
Porquê construir o que já está construído? Aproprio-me de matérias
que estão à minha disposição e com elas construo o meu discurso. Com
os fragmentos construo memórias…
Se nos ficasse na memória uma imagem, que imagem seria criada den�
tro deste Momento; Morte Anunciada? *
Será que nos reportaríamos para recetáculos de memória dos espaços
percorridos: sons, cheiros; resina, líquido de memória da existência do
elemento natural a ser abatido – Árvore?
Portanto sucedem-se vários espaços de experimentação que vão des�
de percursos pela Mata, até à inclusão de espaços industriais, serrações,
que corporificam o metamorfismo da Árvore, na passagem do primei�
ro nível, definido por mim como nascimento, para o segundo nível que
defino de renascimento.
Em todos eles são vários os inputs que me permitem ou ativar me�
mórias, ou criar novas visões e relações com: a Árvore, a Memória, as
Rotas, os Roteiros, as Viagens e as possíveis Cartografias…**
São estas as minhas palavras, aquelas que estão sempre presentes em
todo o projeto e que permitem estabelecer relações entre espaços e
tempos díspares.
A tentativa é de, não somente trabalhar com base nas ideias que advêm
do meu profundo envolvimento no espaço físico do pinhal da Mata
Nacional, mas também, de todo o trabalho prático de construção, rein�
terpretação, que me levam a um penetrante empenho no ato criativo
dentro do espaço oficinal.***
Evoco aqui as minhas memórias dos vários momentos de vivência, mes�
mo os da minha infância, transformando-os em momentos de criação.
Tomo consciência da identidade das árvores e dos movimentos relacio�
nais com o meu corpo, o reverberar dos múltiplos estados.
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Compreender profundamente a sua forma, o aroma da sua essência,
viver em plenitude de sensações dentro do pensamento que permite a
criação de laços cada vez mais profundos com elas.
Buscar a Árvore pelo conjunto de sensações é o ponto do percurso
onde a fuga de mim se opera, tenho que encontrar a "árvore", deixá-la
morrer. Fazê-la renascer pela sua essência, onde o olfato a irá elevar e
transformar no pleno e sensível corpo da obra.
O que me move é esta sensação de incredibilidade, de incompreen�
são, de incapacidade de transportar para a escultura o silêncio que me
assola neste lugar, onde a serenidade constituí a essência das formas
sonoras circundantes.
Neste silêncio relacional, os sentidos são estimulados plenamente pela
ausência da palavra, eu passo a ser o teu corpo delicado e paciente.
A procura da génese e a transmutação que se opera em mim, no co�
nhecimento e na compreensão da Árvore, é repetida até ao infinito,
até à exaustão dos seus significados; desbravo até ao esgotamento o
entendimento do meu próprio corpo.
Será que defraudo a minha vontade de busca pela "verdade", quando
não consigo clarificar em qual dos dois mundos – mundo dos sentidos,
mundo da razão – a poderei encontrar?
Como construir a vida a partir da morte? …reconstruir toda a existên�
cia a partir da memória…
Relações de afetos que se constroem pelos sentidos; o som, o cheiro,
a "forma", tornam o espaço como seres ou relações que são tomadas
como dimensões adquiridas. São múltiplos os processos desde a sua
configuração à tomada de forma da obra. Eu, enquanto artista, ativo os
espaços de memória.

Conceptualizo a não existência.
Defino o espaço de ação do outro.
Ativo a memória poética dos espaços de relação existencial.
Não sou árvore, eu sou o caminho para o entendimento do silêncio
da árvore.

notas

***
Sobre os diferentes
suportes…
A intenção no uso do registo foto�
gráfico, do desenho e da impres�
são serigráfica conjuntamente com
os elementos tridimensionais de
recepção da resina, púcaros, e seu
cheiro, é o de impregnar de ele�
mentos sensitivos o espaço físico
de exposição tal como o espaço
mental do observador, do espaço
natural que constitui o corpo físico
e mental das viagens vividas den� II . 039
tro desta amálgama de memórias
sensitivas de relação com o lugar
do Pinhal da Mata de Leiria e com
as suas árvores, pinheiros.

Norberto Ogórek Jorge

notas
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*
Os percursos percorridos ou
que se planeiam percorrer
Alguns lugares foram integrados
com as características de perten�
cerem às minhas memórias, outros
foram descobertos quando me
propus a desenvolver este projeto.
Portanto posso falar de percursos
da minha memória que já foram
percorridos por mim e de percur�
sos que descobri na tentativa en�
contrar locais que me permitissem
abordar as emoções que a Mata
me transmite. São eles:
Percursos da Memória de vivencia
da Mata:
– o ribeiro que percorre a Mata até
desaguar no mar
– a ponte de madeira que atravessa
o riacho e a pequena queda de água
– os aceiros/corta-fogos
– "canto do ribeiro" (nome popular)
– as entradas de Pedrianes e da
Guarda Nova
– "ponte nova" (nome popular)
– "as árvores" (nome popular)
– a Praia Velha
Reencontro com a Mata e seleção
dos lugares:
– 22 pinheiros que marquei e sele�
cionei no Lote;
– o Lote. 2,16 : Parcela. 6;
– o "canto do ribeiro" (nome popu�
lar);
– a Praia Velha.
**
A ida à Mata
A ida à Mata. Toda a gente entra.
Antigamente não era assim. Havia
duas entradas: a de Pedrianes e
Guarda Nova onde havia uma can�
cela. Éramos controlados ao entrar
e/ou ao sair. Havia uma cancela
aberta sempre que saíamos da Ma�
ta. Eram controladas as saídas de
matérias da Mata. Nestas duas en�
tradas era onde existiam as casas
dos Guardas Florestais.

Encetar percursos onde a vivência passada está impressa em ténues
camadas de lembranças, que vão criando imagens que muitas vezes
se sobrepõem a uma "verdade"; são estas as películas de memórias
sensoriais que vão acamando e construindo o meu objeto de reflexão.
Motivos que me levam a produzir objetos e reconstruir espaços de
vivência sensorial, onde as emoções são o ponto de partida para a
consequente procura dos elementos que criarão as envolvências funda�
mentais, que me permitem o encontro com a génese da procura.

As viagens feitas à profundidade do ser primordial são semelhantes às
viagens ao mundo do fantástico, onde encontramos os outros em locais
fabulosos da nossa memória, onde a sensação de lugar e de tempo
se encontram e desencontram, criando relações etéreas, recriando a
nossa existência.
Os lugares descobertos pelo deambular dos artistas tornam-se luga�
res líquidos, lugares onde se formam quase de um modo espontâneo
outros espaços de estar, criando assim como que ilhas neste imenso
mundo formado pelo espaço definido pelo ato de caminhar.*
Hoje vou para a Mata**, vou-me deixar envolver por toda a sua espi�
ritualidade *** que me faz ter vontade de trabalhar no campo da Arte.
Acreditando, convictamente, no ato artístico como ação.
Aqui estou olhando, como se pela primeira vez fosse, para este espaço
carregado de memórias de mim.
O espaço é imponente, todos estes pinheiros que, na sua verticalidade
muda, me falam.
É assustadoramente belo, estes milhares de púcaros que recolhem e
protegem, no seu interior, o líquido viscoso de cor branca mate com lai�
vos de âmbar de intensa fragrância, consequência dos golpes desferidos
aos Pinheiros no vil ritual do sangramento.
Esta infinitude de magnificentes linhas verticais, ponteadas por estes
elementos de cor preta (púcaros) deslumbra-me. Careço de me resta�
belecer, celeremente , deste êxtase. É imprescindível fazer algo que os
celebre, no seu todo – púcaro, resina e árvore –, que os enalteça como
algo mais do que simples matéria-prima para a indústria.
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Ouve-se o sussurrar de histórias de um tempo, um tempo que também
eu vivi. Estou aturdido com esta imagem, estão condenados a abando�
nar este local de vida.
Tenho urgência em os entender, em me entender, de me encontrar.

notas

***
Sobre a palavra espiritualidade
Espiritualidade surge aqui como
significando aquilo que se refere
à vida do espírito, ao nível de vi�
vência que se coloca numa relação
direta com essa dimensão da vida
e não remete portanto para qual�
quer doutrina específica de carác�
ter místico ou religioso.
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lugar da casa / quintal

acções prostéticas
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MOMENTO

II . 049

ENXERTIAS, ACÇÕES PROSTÉTICAS*
Os encontros com as acumuladas recordações da minha infância, ha�
bitadas por sensitivos encadeamentos, geradores de intensa e deter�
minante identificação com a natural e simples forma de receber e dar
afetos no seio familiar, levam-me a iniciar um processo de procura, de
recolha e de entendimento percetual, acerca da importância das mi�
nhas memórias sensoriais e dos cadenciados tumultos a que elas me
expõem, dentro do ambiente de profunda envolvência com os meus
espaços naturais. Foi o meu avô, homem da terra, agricultor por paixão
e necessidade, empirista de um convicto eruditismo sobre as coisas
da vida que, com uma aparente descomprometida paixão e respeito
pela terra, me iniciou e instigou na descoberta da noção de duração,
de época e de estação. O meu avô, com um semblante de ancestral
sapiência, afirmava amiudadamente: "o meu tempo decorre ao sabor
das condições naturais da vida". Ele instruiu-me na hábil prática de ob�
servar e de entender o fluxo de acontecimentos que vão determinando
a sequência ancestral e intemporal do pulsar da terra. A vida do meu
avô, enquanto agricultor, decorre ao ritmo das empíricas convicções e
das percetíveis incertezas sobre as condições ambientais que, incon�
dicionalmente, determinam o decorrer cadenciado do tempo natural
orientado pela designação – sol a sol (princípio e fim do dia) e lua a lua
(nova a cheia). Ritmo que orienta as relações de sensitivas afinidades e
de completa osmose com a terra, o ancestral ventre que edifica a géne�
se relacional da minha profunda e afetiva envolvência com as presentes
árvores da minha memória. O meu avô, homem com um penetrante
mas meigo olhar, de pele tisnada pelas longas horas passadas cuidando

notas

*
Momento "Enxertias,
Acções Prostéticas"
O Momento "Enxertias, Acções
Prostéticas" é composto por três
Instantes:
– "Eu e o Lugar ";
– "Eu, o Lugar e os Outros";
– "Eu, os Outros e o Lugar".

Norberto Ogórek Jorge

notas

*
Tipos de Enxertia
Existem vários tipos de enxertia,
são eles:
– enxertia de fenda inglesa;
– enxertia de fenda cheia;
– enxertia de fenda ao lado;
– enxertia de fenda com ramos do
ano;
– enxertia de borbulha;
– enxertia de roseira;
– enxertia de escudo-placa.
(Diagramas e descrição na página 51)
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**
A razão para as "Acções
Prostéticas" utilizarem
o português anterior
ao Acordo Ortográfico
A opções pela utilização da palavra
"acções" com a escrita anterior ao
Novo Acordo Ortográfico, deve�
-se ao facto da grafia da palavra
ter sido sempre para mim assim, e
assim só poderia aplicar a palavra
como sempre a conheci. Nomeio
com as referências que foram sem�
pre as minhas.
***
A escolha das fontes
de "Saber Popular"
Na investigação sobre os elemen�
tos de informação utilizados na
prática agrícola, apurou-se que
na prática laboral rural tradicional
existem duas fontes de informação
e de aprendizagem principais:
– o conhecimento aprendido na
prática e no fazer, passado de
pessoa para pessoa, na prática
do campo;
– o Borda D’Água.
Foi investigado o uso de algumas
terminologias relativas às enxertias
ou outras questões relativas ao
próprio calão utilizado, pelos po�
dadores. Estas questões, que po�
derão não ter à partida um grande
interesse, são manifestações da
forma como homens e mulheres
se relacionam com as árvores e
como falam delas e com elas.

com invejável carinho a sua terra, onde, com gestos simples, mas de um
perspicaz conhecimento do quotidiano rural, ele ia sulcando, alisando e
mimando este ventre ansioso de gerar vida.
Este meu intrépido companheiro de caminhadas, pelo cativante e indizí�
vel mundo de realidades de outrora, vai vagueando pelo tempo e pelos
lugares das suas lembranças, descrevendo, pausadamente e com uma
infinita paciência, uma a uma, as árvores dos seus afetos.
As árvores, as dele, eram as suas mais leais confidentes, de venturas e
de infortúnios, estas eram cuidadas, com suave precisão e respeitadora
ternura, pelas mãos rudes e calejadas deste homem, que com um olhar
envolvia o meu pequeno mas fantástico mundo numa afetuosa película
do saber da vida.
Recordo aqui, uma específica e delicada intervenção efetuada pelo meu
avô nas suas árvores frutíferas, esta quase intervenção cirúrgica, deno�
minada enxertia, era executada com uma delicada e sábia precisão. Eu,
jovem aprendiz nestas lides do campo, era o seu deslumbrado assis�
tente. O meu avô, usando o seu canivete/bisturi, iniciava a intervenção
cirúrgica, com uma precisa incisão vertical na casca/derme, após a qual
abria o corte inserindo a enxeria ou o implante de um jovem bolbo/
ramo da mesma família, na frutífera genetriz. Após o transplante deste
jovem ramo na árvore recetora, a união dos dois elementos era efe�
tivada, usando fios de ráfia que os pressionava e os consolidava. Esta
intervenção de transplante terminava com a aplicação de um pano com
terra húmida que era prensado na faixa onde a enxertia se tinha efetu�
ado.* Após aprimorada limpeza, o cuidadoso arrumo e a zelosa recolha
das matérias sobrantes após tão delicada cirurgia, aí eu, olhando para a
árvore, com um ar de profundo e sábio conhecimento sobre os assun�
tos da estética dizia: "que bonita! Avô, eu gosto muito. A árvore ficou
mais bonita, até parece outra". Nessa época o meu mundo só era intei�
ro quando, unido ao do meu avô, ele aumentava e desenrolava-se ao
sabor das pequenas histórias contadas e vividas em sua companhia. As
emotivas caminhadas matinais de encontro com as suas árvores, a visita
matinal às suas graciosas pacientes, acompanhando a sua convalescença
e escutar atentamente os sensíveis comentários, do meu avô, sobre
os resultados das suas intervenções cirúrgicas, enxertias, fazia o meu
mundo despertar, radioso e sem receios, para a vida onde as emoções
e os afetos criariam o completo da minha presença.
Regressam à minha memória as enxertias os transplantes de juventu�
de e beleza nas árvores do meu avô. Estas ações são de interferência
com o regular ciclo de vida da árvore, mas simultaneamente acionam e
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estimulam a árvore a um processo de novas relações com o envolvente
e com os seus usufruidores.
Este reencontro com as lembranças de um outro tempo faz criar em
mim a necessidade de transportar para o meu campo de ação artística
as minhas relações, de profunda carga emotiva, com os espaços rurais,
ficando assim marcadas penetrantes impressões sensitivas no concep�
tual corpo escultórico da minha obra. O meu avô falava com as suas
árvores, elas eram o elo de ligação entre a sua vida e outras parcelas
de uma outra vida que o tranquilizava e o definia como homem de
penetrantes ligações à terra. As suas árvores sussurravam-lhe íntimas
histórias de intemporal beleza. As suas árvores são o seu legado, no
Momento "Enxertias, Acções Prostéticas" **, elas são nossas, minhas e
dele, são árvores que, por minha ação vão, simbolicamente tecer um
delicado e sensitivo entrelaçado de finos e translúcidos fios de relações
afetivas entre eu, ele e vós. Elas são enxertias, atuantes no seio de uma
ambiência agrícola, onde toda a envolvência relacional dos executantes
é de carácter funcional. Estas são as minhas enxertias escultóricas, Acções Prostéticas, são concretizadas em árvores existentes que encasu�
lam e metamorfoseiam memórias de um outo tempo e de um outro
lugar. Aqui, neste Momento, a árvore é utilizada como corpo simbólico,
que referencia e reflete sobre a procura da minha diáfana existência,
no meu intrincado mundo de sensitivas relações com o ambiente rural,
onde, num incontrolável ímpeto, me envolvo numa imperiosa necessi�
dade de absorver todas as partículas que compõem esta delicada e ine�
briante atmosfera de dilacerante autoconhecimento, e que me impele
na busca do meu ser sensível, do meu princípio. Este é o momento de
caminharem no encontro da vossa essência em mim.
Construí e desenvolvi, a partir das minhas memórias sensitivas de um
determinado tempo e de um determinado espaço, um entrelaçado sis�
tema de delicadas relações emocionais, que partindo de relações efe�
tivas e afetivas com o ambiente agrícola*** e o seu ativador, meu avô,
vou desenlaçando e vou subtilmente tecendo uma rede de conexões
de onde as relações interpessoais, embora continuando envolvidas por
toda a ambiência de relação com a terra, colocam a minha vontade de
explorar sensitivamente as minhas relações com as vossas intempo�
rais memórias sensitivas. São Acções que determinei classificar como
Prostéticas, com um forte carácter sensual e sensitivo, nas árvores re�
cebedoras não é executado um implante, enxeria, elas vão receber
uma enxertia escultórica, a qual é consolidada com um abraço de cor�
del natural, é estabelecida uma relação, um contacto de derme/casca
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Tenho efectuado pesquisas nos
locais onde estes indivíduos re�
colhem as informações que lhes
permitem efetuar estas enxertias.
Recorri a uma publicação muito
antiga e que surpreendentemente
ainda é editada que é o almanaque
português "O Borda d’Água", que
reúne diversas informações entre
elas as melhores alturas para se�
mear, podar e enxertar. Este alma�
naque foi e ainda é muito utilizado
no mundo rural.

Norberto Ogórek Jorge

notas

*
Esquemas da Enxertia
ENXERTIA DE FENDA INGLESA
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"Este tipo de enxertia é especial�
mente usado em árvores de fruto,
em esta técnica se possa aplicar
com sucesso em árvores e arbus�
tos com tecidos que se possam
unir com facilidade sob temperatu�
ras relativamente baixas."
ENXERTIA
DE FENDA
CHEIA

"A enxertia de cunha é talvez o
método mais simples de junção de
duas plantas, pois só necessita de
uma fenda simples. É usada numa
grande variedade de arbustos e ár�
vores ornamentais, como por ex.:
Faia, Cerejeira de floração, Macieira
silvestre, Hibisco, Castanheiro da
índia, Sorveira, Espinheiro, Glicínia."
ENXERTIA
DE FENDA
AO LADO

"Esta técnica é a mais simples e
eficiente de enxertia lateral, muito
utilizado em plantas de folha cadu�
ca, como por ex.:
Vidoeiro, Castanheiro da índia,
Avieira, Ácer japonês, Rododen�
dro, Hamamélide."

numa relação superficial. Este Momento, metaforicamente, corporiza
as minhas inquietudes relacionais porque, frequentemente, inábeis em
materializar o outro em nós, criamos, eu e vós, incompatibilidades nas
posturas que vamos ocupando relativamente às nossas convicções de
corpo físico e emocional, face à visão do outro.

MOMENTO ENXERTIAS, ACÇÕES PROSTÉTICAS • ROTAS DE MEMÓRIA

ENXERTIA DE
FENDA COM
RAMOS DO
ANO

"Este método tradicionalmente,
tem sido usado nas coníferas, clas�
se de plantas que, como o pinhei�
ro, produzem frutos em forma de
cone, mas atualmente também se
aplica em qualquer planta onde se�
ja praticável a enxertia lateral."
ENXERTIA
DE BORBULHA

"A enxertia de borbulha, ou enxer�
to de gomo em T, é uma técnica
tradicional usado nas plantas da
família das rosáceas por enxertia,
podendo no entanto realizar-se
numa grande variedade de outras
plantas sendo, na maioria, plantas
frutíferas, como por ex.:
Amendoeira, Macieira, Cerejeira,
Nespereira, Pessegueiro, Pereira,
Ameixieira, Marmeleiro, etc."
ENXERTIA
DE ROSEIRA

"Tal como o seu nome indica esta
enxertia destina-se especialmente às
roseiras: Chá híbrida e Floribunda."
ENXERTIA DE
ESCUDO-PLACA

"Este enxerto deriva da técnica de
enxertia de borbulha, mas, com
um grau menor de dificuldade, vis�
to necessitar de um menor núme�
ro de operações e, o mais impor�
tante, é o de poder tornar possível
um maior contacto entre o ramo
principal e o ramo a enxertar."
(Philip McMillan Browse, 1979)
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eu e o lugar

Norberto Ogórek Jorge
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INSTANTE

II . 057

EU E O LUGAR

notas

O Primeiro Instante denominado, Eu e o Lugar , incluído dentro do
Momento "Enxertias, Acções Prostéticas" pretende refletir sobre o
vazio de sentido, da precariedade, da fragilidade, da efemeridade con�
temporânea do humano. Quase tudo se reduz a fugazes aparências. A
natureza inicia um processo de mutação física, no qual a beleza exterior
reflete uma fragilidade interior profunda.
Na continuação destas reflexões era fundamental passar para o local
de experimentação prática e dar início ao sentir das formas, ao sentir
das substâncias corpóreas, as relações destas com os espaços/lugares
da minhas memórias sensitivas. E aí dotar de alma, o objeto que se
molda na derme, onde a mão do escultor, como ferramenta, se vai re�
lacionar com toda a problemática conceptual das relações do sentir, do
experienciar, do exprimir na prática escultórica/artística, que conduz à
criação de um objeto de linguagem própria e única.
Tive o privilégio, desde que me conheço, de ter uma familiar relação
com o mundo rural, assim senti sempre as árvores como companhei�
ras dedicadas e habitantes, por direito, do meu mundo afetivo – as
árvores. Estas e as originais que povoam as adâmicas lembranças sen�
sitivas dos primórdios da humanidade, as memórias delas envolvem o
meu mundo.
Após um período de quietação interior, foi de uma percetível clareza o
lugar que seria usado para corporizar o desígnio do Instante Eu e o Lugar. A intimidade transmitida pelo Instante teria, obrigatoriamente, de
relacionar as memórias das legadas árvores com a familiaridade do lugar
onde iria dar corpo às relações sensitivas com as minhas autênticas,
*

*
Instante Eu e o Lugar
Foram produzidos enxertos escul�
tóricos, que foram aplicados atra�
vés de operação similar à de enxer�
tia nas árvores do quintal de casa
dos meus pais.
6 peças escultóricas em Mármore
Branco Vila Viçosa, colocadas den�
tro de caixas de madeira
Cada peça escultórica sendo com�
posta por:
– peça esculpida em mármore de
Vila Viçosa;
– cera de abelha que recebe e con�
fina a peça dentro da caixa;
– caixa de transporte em madeira.
Acção instalada composta por:
– árvore viva;
– peça esculpida em mármore;
– fio de algodão.
Da Acção surgiram outros ele�
mentos que integram a instalação,
já que um dos elementos é vivo – a
árvore. Formigas, e outros insetos
que habitam as árvores assumiram
o enxerto como parte desta.
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Casal Galego
No primeiro Instante esta ação,
de Enxertias, irá ser, por mim,
instalado nas árvores existentes
no terreno anexo, quintal, à casa
dos meus pais na Marinha Grande,
Casal Galego ponto de partida das
minhas memórias às quais este tra�
balho se reporta.
As árvores que irão receber estes
enxertos escultóricos, árvores nas
quais os elementos das Acções
Prostéticas irão ser acionados
serão a Figueira/Ficos carica, a Laranjeira/Citrus sinensis, o Limoeiro/
Citrus limon, a Macieira/Malus
domestica, a Pereira/Pyrus communis
e o Pessegueiro/Prunus pérsica, ou
seja as árvores nas quais esses
enxertos foram executados pelo
meu pai e meu avô, com a minha
ajuda, assim aprendendo o "fazer"
e o "sentir".
**
"Saber"
A palavra é aqui usada em referên�
cia ao homem capaz e portador
de um profundo conhecimento da
terra.
***
Sobre as 6 árvores de fruto
escolhidas em Casal Galego
A importância de perceber não só
os modos de enxertia, as épocas
do ano e as fases da lua em que
estes se devem efetuar, são facto�
res fundamentais no processo de
desenvolvimento do Instante, con�
seguindo-se assim, atingir um ca�
rácter de verdade que se pretende
intrínseca às várias componentes
do objeto artístico.
Nas conversas tidas com o meu
pai, António Jorge, recebi informa�
ções, que lhe foram transmitidas
pelo meu avó, Manuel da Couta,
agricultor de profissão, necessárias
para a programação das enxertias,
"Acções Prostéticas":
– A Figueira em Maio;
– A Laranjeira de Março a Setem�
bro;
– O Limoeiro de Março a Setembro;
– A Macieira de Janeiro a Setembro;
– A Pereira de Janeiro a Março;
– O Pessegueiro de Dezembro a Ja�
neiro.

porque existentes, árvores da minha memória. O quintal da casa dos
meus pais*, esse lugar, também ele, com infindas histórias de outros
dias, com presenças e ausências de mim, um fantástico e etéreo mundo
que eu explorava com uma intensidade desmedida, eram estórias de
quiméricas e serenas aventuras, onde a vida existia dentro das minhas
regras, porque era meu este mundo. Era nas árvores deste meu sensiti�
vo mundo que eu realizava, com o meu pai, os ensinamentos da afetiva
prática das enxertias habilmente transmitidas pelo "saber" ** do meu
avô. Desloquei-me a este lugar onde as minhas histórias de diferentes
dias estavam gravadas nas, agora, árvores da minha memória, essas
inscrições eram impercetíveis na pele dos seus corpos, mas penetrantes
nos meus íntimos vínculos, a este sensório lugar. Experimentei a procura
das minhas árvores, caminhei na duração do encontro, espacei os meu
andar e com decididas passadas mapeei o lugar assinalando as 6 árvores
frutíferas*** que seriam os corpos recebedores das minhas enxertias
escultóricas, estas 6 árvores da minha memória estabelecem as etéreas
ligações com as árvores de outro lugar, essas doadas pelo meu avô ao
cuidado das minhas memórias. Encetei a procura e defrontei-me com o
encontro, este é o meu lugar e estas são as árvores da minha memória.
Este inacreditável e autêntico momento de inebriante ligação com este
lugar leva-me a refletir sobre a próxima e importante fase do Instante,
é angustiante estar em presença do meu lugar e das minhas árvores re�
cebedoras das minhas enxertias escultóricas, pressinto nelas uma subtil
e genuína ânsia em receberem a minha Acção Prostética. Estou envolto
numa viagem de procura sensorial e da aceitação da substância que, na
sua essência carregue histórias de emotivas vidas, mesmo que de outras
genealogias. É essencial não perder de vista o propósito da pesquisa, a
recolha e a exaustiva experimentação de substâncias e corpos físicos,
que corporizassem na sua essência o propósito conceptual e formal do
Instante, Eu e o Lugar. Foi emocional e fisicamente esgotante. Procedi,
de forma controlada, à análise das várias opções encontradas, durante o
processo de experimentação prática. A escolha incidiu sobre o mármo�
re, substância de uso ancestral na prática escultórica e que transporta
no seu núcleo a perene essência sensorial de efémeras vidas de outras
épocas****. Era fundamental desenvolver uma forma escultórica em que
eu inscrevesse, na sua mais ínfima partícula modelada, a ligação delicada
e afetiva que eu nutria pelas minhas árvores.
O itinerário de experimentação, no ambiente da conceção modelada
de corpóreos escultóricos, delineado e já iniciado, conduziu-me a cam�
pos de penetrante envolvência com as formas, esbocei, tracei, cortei,
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desgastei, várias camadas de pó e centenas de fragmentos de mármore
branco depois, afago o primeiro corpo Prostético, vou tateando com
as pontas dos dedos, descobrindo sensitivamente a delicada e sensual
forma modelada, ansiando pelo momento da sua incorporação na mi�
nha árvore. Dando continuidade ao laborioso trabalho de modelação
dos frágeis elementos em mármore desenvolvo e executo, impreg�
nando com sensitiva precisão criadora os 6 elementos com genuína
presença emotiva, estes constituintes de mim, zelam e transferem para
cada uma das atuais 6 árvores, as legadas e longínquas árvores da
minha memória. Vive, em mim, uma serena e continuada inquietação.
Após a minha última deslocação ao meu lugar senti a premência de em�
preender o Instante, Eu e o Lugar, mas é importante que estes meus
elementos modelados e portadores da minha genuína sensibilidade,
estejam acondicionados durante a transferência do presente lugar para
o meu lugar, envolvedor das atuais árvores da minha memória. É im�
portante definir que tipo de forma protetora vai acolher no seu inte�
rior, estas delicadas memórias de fragmentos de árvore em mármore.
Uma vez mais a procura e a ânsia pelo encontro dilacerava-me, a inca�
pacidade de encontrar a tranquilidade da conceção atormentava-me.
O surpreendente encontro com um indelével odor a mel foi balsâmico,
a envolvência odorífera impeliu-me para a reconciliação com a sereni�
dade do caminho, para o desenlace do encontro. O mel foi o estímulo
essencial para definir o completo corpo do elemento que acionará
o primeiro Instante, Eu e o Lugar, incluído no Momento "Enxertias,
Acções Prostéticas". São construídos conceptáculos que geram um
sensorial espaço de confidência, acolhimento e proteção, os frágeis e
sensuais elementos estão a ser envolvidos numa ligação de intimidades
e confidências com uma substância impregnada de histórias de outros
azafamados seres, estes alados, os elementos de suaves modelações
estão suavemente submergidos na cera de abelha líquida, este adoci�
cado odor entranha-se fundo nos meus sentidos.***** A delonga para a
solidificação da cera foi inquietante, mas a consequência do processo
executado é admirável, a relação de partilha estabelecida entre estas
duas substâncias de diferentes características genealógicas concebe,
em harmonia, um renovado vínculo que compõe o corpo singular do
elemento atuante da enxertia escultórica, a deleitável envolvência ol�
fativa, cromática e física destas duas substâncias integra inegavelmente
este primeiro Instante, Eu e o Lugar. O elemento, enxerto escultórico
não permanece, unicamente, contido na cera como substância física,
mas também envolvido pelo subtil odor, era um modo de após se

Fui também informado, que além
do cumprimento rigoroso dos me�
ses acima indicados, para cada Ár�
vore teria que ter em atenção as
fases da lua, devendo esta estar
sempre na fase de quarto crescen�
te pois, segundo o meu pai não se
devem fazer enxertias em fase de
lua cheia, citando um ditado popu�
lar "pela lua cheia não cortes nem a
tua nem a alheia".
****
Sobre o mármore escolhido
Mármore de Vila Viçosa
– características e
possibilidades
O mármore utilizado é o mármore II . 059
branco de Vila Viçosa. Foi opção
minha utilizar um mármore nacio�
nal, uma matéria-prima do nosso
país. Foi então escolhido especifi�
camente este por dois motivos: ser
um material com o qual trabalho
há alguns anos porque precisava de
saber a sua robustez e caracterís�
tica para produzir peças tão deli�
cadas, e porque a cor branca tinha
sido um imperativo desde início e
o mármore de Vila Viçosa tinha a
tonalidade pretendida.
*****
A cera que envolve os
enxertos escultóricos do
Instante "Eu e o Lugar"
Os enxertos escultóricos foram es�
tabilizados e acondicionados para
transporte com um negativo da for�
ma em cera que permitiu criar o en�
caixe deste na caixa, de modo a não
se danificar o elemento escultórico.
A cera foi derretida e depois ver�
tida para dentro da parte inferior
da caixa, e com esta ainda moldá�
vel procedeu-se à colocação do
enxerto escultórico para criar o
negativo desta forma. Não só este
molde em negativo permitiu acon�
dicionar a peça como permitiu que
a caixa após a retirada do elemen�
to escultórico ficasse ainda ligada
ao objeto pelo negativo que neste
fica registado.
A cera não foi só um processo de
acondicionamento e de registo da
ausência da forma. Foi também
mais uma maneira de evocar laços
das minhas memórias que iam na
cera, oferecida pelo meu tio, api�
cultor, que trabalha com as suas
abelhas no mesmo local em que o
seu pai, meu avô, o fazia.
Composição da cera utilizada:
– parafina (para permitir ter maior
rigidez);
– cera de abelha.
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Procedi aos enxertos nas árvores
do quintal dos meus pais em Ca�
sal Galego. São 6 árvores no total
as que foram selecionadas para
abarcar o Primeiro Instante do
Momento 1, mas foram apenas
acionadas 5 das 6 enxertias escul�
tóricas. Uma está em suspenso e
será instalada quando receber o feedback de todos os que participam
no Terceiro Instante do Momento
1. Está previsto que a não entrega
possa ser considerada um feedback, mas sei por feedbacks de alguns
participantes que estão ainda a de�
senvolver a sua Acção e assim sen�
do não poderei deixar de as con�
siderar. Salvaguardo desde início a
questão deste ser um projeto sem
duração específica e delimitada.

**

As minhas outras árvores…
As árvores do meu avô que me fo�
ram legadas.

operar as enxertias escultóricas Acção Prostética nas árvores da minha
memória, fixar em vós de forma completa a sua presença na ausência,
existente na caixa que serviu para o seu transporte. Torna-se urgente
viajar até vós, atuais árvores da minha memória, sou portador de boas
novas, os corpos que me propus modelar para me a vós oferecer,
estão imbuídos de aprazíveis e intensos momentos de tensão e in�
quietação vividos por mim durante todo o processo de génese destes
vossos novos fragmentos de um outro tempo, de um outro lugar e de
outras árvores da minha memória. Esta relação, que está prestes a ser
materializada, entre vós e as minhas enxertias escultóricas, concretiza
o desígnio de vos transmutar em corpóreo escultórico do Instante
Eu e o Lugar dentro do Momento "Enxertias, Acções Prostéticas",
corporizar este Instante convosco foi o meu propósito. Vou respeito�
samente encetar, o não invasivo implante, a intervenção, o justapor em
vós, corpos recetores, estas enxertias escultóricas. O vosso apelo foi
assinalado, o meu pai, o vosso e meu mentor, aquele que tem estado
sempre presente em vós e em mim, está aqui, assistente seduzido por
esta intervenção e portador de enoveladas memórias do meu avô, de
mim e concretizadas em vós. Sinto na minha pele o bafejo de um subli�
me entusiasmo, obrigado a vós pela invocação solicitada, consolida-se
assim um sublimar ensejo de estabelecer uma ligação mais estreita às
minhas outras árvores, legado do meu avô ao meu pai e confiadas à
guarda das minhas memórias por este.*
Olho agora para vós, já árvores da minha memória e vejo-vos inteiras,
revejo as minhas outras árvores** da minha memória em vós, sinto um
inebriador sopro de tranquilidade neste meu lugar de extraordinárias
micro aladas viagens e de singulares macro sensórios regressos. Sou o
guardião do abandono dos fragmentos da vossa mais recente relação,
sou o guardador das ausências dos vossos corpos agora moldados na
cera que advinham a vossa anterior presença.
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Figueira
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Macieira
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Pereira
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Limoeiro
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Pessegueiro
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Laranjeira
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eu, o lugar e os outros
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INSTANTE
EU, O LUGAR E OS OUTROS
Sou assolado com inquietações indesejadas, a noite, minha companhei�
ra de momentos com o silêncio de tranquilas conversas comigo, ouço�
-me a ouvir-me, abandono-me nos fluxos das memórias das minhas
relações de afetos, são vagas de imensos solitários sussurros. A noite
vai-me suave e demoradamente envolvendo na ansiedade do aban�
dono, os alvores do límpido início, do aprazível e fresco princípio vai,
vagarosamente, entrando transferindo para a minha indolente ambi�
ência respirações sonoras de fora de mim, os ciciamentos silenciosos
vão sendo paulatinamente sufocados, a impossibilidade de me ouvir
desperta-me deste torpor de mim. Os meus sentidos acordam a mi�
nha necessidade da entrega, da partilha convosco, das minhas árvores
de memória com as memórias das vossas árvores. Afetuosos aliados
de momentos partilhados e de infinitas entregas, estão guardados na
minha memória os resíduos das nossas inefáveis conquistas, das nossas
ilimitadas caminhadas de procura e encontro com genuínas afinidades e
das nossas infindáveis e intraduzíveis revelações dos outros nossos dias.
A minha, agora vida, acontece porque outra vida convosco aconteceu,
eu sou a duração da vossa presença em mim. Será ainda possível eu
espelhar-me em vós? *
Foi encetada a minha procura, um a um, vou reencontrando parcelas
das vossas factuais vidas, vou refazendo, com espontâneo enterneci�
mento, as relações que ao longo da nossa viagem se foram ocultando
em inexplicados lugares da nossa memória. A determinação de me en�
volver neste caminho de reencontro com relações de pregressos dias
e de anteriores horas é consolidado no segundo Instante Eu, o Lugar
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Instante Eu, os Outros
e o Lugar, do Momento
"Enxertias, Acções
Prostéticas"
Listagem dos participantes a quem
foram entregues os Enxertos es�
cultóricos:
– Anna Błažej – Warszawa [Polónia]
– Alberto Cadilhe – Santa Maria da
Feira [Portugal]
– Carlos Barreira – Valongo [Por�
tugal]
– Carlos Marques – Matosinhos
[Portugal]
– Franco Zanaldi – Milano [Itália]
– Helder Bento – Lobão [Portugal]
– Joana Neves – Gaia [Portugal]
– Kinga Ogórek – Kraków [Polónia]
– Marcelo Sousa – Leiria [Portugal]
– Małgorzata Kaszynska – Wrocław
[Polónia]
– Mário Moutinho – Valadares [Portugal]
– Regina Jorge – Lisboa [Portugal]
– Rui Ferro – Porto [Portugal]
– Vítor Martins – Serra da Estrela
[Portugal]
– Zulmiro de Carvalho – Gondo�
mar [Portugal]
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Sobre as características
dos Enxertos escultóricos
e embalagem/abrigo destes
Os enxertos escultóricos foram
produzidos à semelhança dos que
havia produzido para o Instante
"Eu e o Lugar", no entanto foram
concebidos para os participantes
que havia selecionado e convidado.
Se foram produzidos com a mes�
ma técnica do Instante anterior,
foram manifestamente executados
sob o pensamento das árvores que
podia imaginar, mas que ainda não
conhecia e que seriam partilhadas
através da Acção do outro.
Para os vários enxertos escultóri�
cos foram produzidas embalagens/
abrigo com características bastan�
te diferentes. Estabeleci que os que
iria entregar durante a viagem que
fiz desde Portugal até à Polónia, e
durante a qual passei pelos locais
que iriam ser intervencionados pe�
lo outro, seriam produzidos com
matérias dos locais que estava a re�
visitar – os locais do outro. Foram
utilizados materiais prefabricados
e construídas caixas com as maté�
rias-primas que encontrava nesses
locais. Assim alguns foram coloca�
dos em embalagens de alumínio,
em caixas em madeira que produ�
zi… O elemento comum a todos
eles permanecia, fosse qual fosse
a embalagem/abrigo, na existência
da cera de abelha oferecida pelo
meu tio, que transportei comigo
durante a viagem. As restantes em�
balagens/abrigos foram produzidas
em madeira, variando na dimensão
em função do enxerto escultórico
que ficaria contido nelas.
**
Descrição do processo
de entrega dos Enxertos
escultóricos aos vários
participantes
A cada participante era entregue a
embalagem/abrigo contendo a en�
xertia escultórica em mão e nunca
por interposta pessoa. Fazia parte
do Instante o estar com o outro.
Era dito que este elemento ficava
à guarda de cada participante e
que deveriam proceder à Acção na
árvore da sua memória. Era pedi�
do que enviassem os registos que
achassem adequados e que rela�
tassem a Acção que haviam vivido.
Trocamos palavras, partilhamos
memórias, fizemos novas pro�
messas…

e os Outros, integrado no Momento "Enxertias, Acções Prostéticas".
Parto do desenvolvimento do Instante Eu e o Lugar, de todas as refe�
rências relacionais com as árvores da minha memória – pesquisadas,
recuperadas, fortalecidas e implantadas nas atuais árvores da minha
memória no meu lugar privado –, do extraordinário impulso de libertar
o meu anterior Instante do meu privado lugar, e da partilha das mi�
nhas memórias com os parceiros de prodigiosos itinerários, na procura
dos vínculos sensitivos, que define cada antecedente fragmento nosso,
nos análogos pedaços dos presentemente nós. Reimplantada a ligação,
revisito o meu lugar e confronto-me sensitivamente com o primeiro
Instante. Encontro-me na duração do perturbável. Redefino o segundo
Instante Eu, o Lugar e os Outros num manifesto encontro de mim em
vós, vou conceber uma relação distribuída entre eu, vós, a memória das
nossas árvores e dos nossos lugares, estabelecendo uma linha de afetos
com as nossas renovadas relações e com as árvores da nossa memória.
Ser-vos-ão entregues enxertos escultóricos abrigados no interior do, já
anteriormente descrito, recetáculo e que serão, por vós, instalados nas
árvores da vossa memória.*
Sou, agora, parte integrante das relações que conceberam com os vos�
sos lugares e com as vossas árvores. Gerámos infinitas ligações com os
nossos outros tempos e os nossos outros lugares, o Momento "Enxer�
tias, Acções Prostéticas". O meu corpo da ação escultórica explodiu
fragmentou-se em sensitivas partes de mim, cada fragmento constitui
uma parcela do meu corpo afetivo, disseminado em etéreas presenças
corpóreas, que entrego à vossa guarda.**
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A(…) – Warszawa [Polónia]
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A(…) – Santa Maria da Feira [Portugal]
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C(…) – Valongo [Portugal]
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C(…) – Matosinhos [Portugal]
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F(…) – Milano [Itália]
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H(…) – Lobão [Portugal]
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J(…) – Gaia [Portugal]
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K(…) – Kraków [Polónia]
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M(…) – Leiria [Portugal]
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M(…) – Wrocław [Polónia]
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M(…) – Valadares [Portugal]
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R(…) – Lisboa [Portugal]
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R(…) – Porto [Portugal]
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V(…) – Serra da Estrela [Portugal]
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Z(…) – Gondomar [Portugal]
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– colocaram num bonsai (árvore
em constate construção modelada) o enxerto escultórico, que
ficará ligado e modelará a futura
arquitetura da árvore, criando um
novo eixo orientador e agregador.
Este assumir da ligação criou uma
nova e intensa responsabilidade
com esta árvore, pelos afetos e
pelo cuidado acrescido imputado
a esta árvore com esta Acção;
– criaram um ritual diário com o
enxerto escultórico que as acompanha (durante o dia é colocada
num local específico e determinado e à noite voltam a levá-la
para casa, onde esta fica sobre a
lareira para que a possam olhar);

INSTANTE
EU, OS OUTROS E O LUGAR
Os nossos lugares e as nossas recetoras árvores, que geograficamente
se deslaçam das amarras de uma realidade física, estão abraçadas em
linhas de impercetíveis, mas intensos afetos que estimulei em vós e
que serenamente fomos tecendo, estabelecendo e consolidando uma
durabilidade para além do visível, no meu e no vosso sensitivo ambiente
de conexões sensoriais, onde nos enredamos e que conformámos nas
nossas árvores de memória.*
As relações restabelecidas e as vossas Acções estão em fase de expectante fluxo, estão à vossa guarida, as minhas oníricas relações com
os envolventes quiméricos de um autêntico vínculo ao ambiente rural,
impressas na suave pele das agora vossas enxertias escultóricas. Estou
expectante e simultaneamente tranquilo, pela chegada das histórias
registadas das vossas intervenções, das vossas emoções, dos vossos
cuidados perante a nova presença relacional que se expande para fora
das vossas árvores de memória e do vosso espaço. Espero ansiosamente pelos vossos sussurrantes afetos, pelo regresso de vós a mim.
As vossas árvores estão ligadas por intrépidas e delicadas pulsões às
minhas, concebendo melódicas ligações entre dois mundos de distintos tempos e lugares.**
O recebimento dos registos dilatam-se no tempo, numa duração que
vai emotivamente transformando a minha própria noção da circundante realidade.*** Cada parcela de vós chega-me carregada de sensações,
de impressões, que se vão acumulando e erigindo numa reconfigurada
história relacional entre os sensuais elementos – enxertos escultóricos
– e as transfigurações cíclicas naturais dos diferentes lugares geográficos

notas

*
Mapa dos locais onde
os ramos foram instalados
na Europa
**
Os registos/feedbacks
recebidos dos participantes
Foi assumido desde início que os
registos ou contactos seriam pedidos, mas não seriam obrigatórios,
pois isso ficaria ao critério de cada
participante.
Alguns responderam outros ainda
não.
No projeto não foi determinado
um espaço temporal específico –
o Instante não se encerrou – pelo
que os participantes poderão enviar/entregar os registos das suas
relações com a sua árvore, Acção
Prostética quando assim entenderem, no entanto os mesmos têm
estado em contacto, as conexões
não objetivadas em registos físicos,
têm sido produzidas em forma de
conversas presenciais ou com conversas telefónicas, ficando o autor
como recetáculo destes imateriais
registos, que os projeta no atual
Momento com a dimensão das memórias imateriais dos mesmos.
Não menos diverso e enriquecedor
do que os registos recebidos, foram
as Acções que foram ativadas pelo
outro. Assim, por exemplo:
– organizaram uma festa para a
Acção Prostética, com os amigos
para comemorarem em conjunto
este nova união;

– pediram para colocar o enxerto
escultórico no braço deles, dizendo "Eu sou a minha árvore.", e
prometerem instalá-la posteriormente na árvore onde subiam na
infância e na qual viam o mundo
de cima, do alto, sem barreiras;
– um participante envolveu os seus
filhos também na Acção Enxertia,
colocando o enxerto escultórico
na árvore escolhida, num passar
novamente de vivências dele para os seus descendentes;
– sentaram o enxerto escultórico
junto à árvore que escolheram,
e confidenciaram-me vivências
sentando-me também a mim naquele local. Agradeceram-me que
tivesse permitido perceberem-se.
Convidaram-me para dentro dos
seus mais profundos afetos. E eu
conversei e maturei com eles;
– a promessa de retorno num novo
enxerto escultórico;
– até ao desaparecimento do enxerto escultórico que o jardineiro
inadvertidamente colocou no lixo.
Todos estabeleceram o seu relacionamento sensível com a obra,
com as árvores e comigo.
***
Sobre a intemporalidade
do Instante Eu, os Outros
e o Lugar
Uma das questões que foi para
mim sempre importante foi a relação de infinitude e continuação
da obra, sua mutação e alteração
face às intempéries. Estes enxertos escultóricos são agora formas
ao abrigo da ação do tempo.

II . 093
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*
A diversidade de
registos recebidos de
cada participante
Os registos das Acções enviados
pelos participantes foram muito
diversas. Os registos das Acções
foram tão diferentes como:
– fotografias tiradas com as diver�
sas câmaras de cada um;
– texto que recebi como o registo
escolhido para me "falar";
– o convite para instalar um dos
enxertos escultóricos, no corpo
de um participante, fazendo-me
novamente agente atuante no
processo;
– as descrições em conversa do que
estava pensado e programado pa�
ra esta Acção.

e das suas inacreditáveis e delicadas árvores recetoras, suas já incon�
dicionais amantes. Um a um os, geograficamente diferentes mas afeti�
vamente iguais, lugares vão remapeando emocionalmente este singular
roteiro com itinerários, onde as fronteiras da racionalidade linguística
são relegadas à sua ínfima inoperabilidade.*
Receber as vossas relações com as vossas árvores desenvolve em mim
imensas e diferentes sensações, a dimensão deste Momento não mais
será a mesma, eu não mais sou o mesmo, as vossas diversas Acções
fazem-me analisar profunda e particularmente, eu sou uma ínfima par�
cela, vocês fazem-me nas vossas relações afetivas com este Momento e
fundam um espaço infinitamente intemporal. Eu exponho-me através
de vós e resguardo-vos em mim, sou impulsionado para a fuga e para o
regresso, eu participo nas vossas celebrações e o Momento fica infini�
tamente envolvido nos mais registos das vossas emoções, onde revisito
incessantemente os vossos regressos e sinto-me incapaz de articular um
pensamento racionalmente coerente no Instante Eu, os Outros e o Lugar. Este Instante transportou para o núcleo do Momento, "Enxertias,
Acções Prostéticas" a intemporalidade, não sou mais o elemento ativa�
dor, eu sou o veículo que transporta e que resguarda os vossos afetos.
Relembro as longas e tranquilas conversas de preparação deste Instan�
te, foram ouvintes dedicados e participativos no extenso percurso tra�
çado. A vontade de participar comigo no desenvolvimento processual
do Momento está presente no regresso que vou acolhendo, as palavras
são parcas para exprimir a magnitude das íntimas e singulares posturas
de livre arbítrio que enriquecem e redimensionam este ato de partilha.
Os de vocês que regressaram em caligrafias, de uma singular intimidade
com o fragmento de mim recebido, imprimem e constroem de uma
forma fecunda o texto conceptual corpóreo do Momento, conjunta�
mente com aqueles que celebraram a Acção com os íntimos círculos
relacionais, redimensionando a partilha do enxerto escultórico e que
expandiram o corpo sensorial do Momento a outros infinitos lugares
de memória. Lembro, ainda, todos vocês que regressaram das vossas
Acções sensibilizadas em congelados e únicos instantes de penetrante
intimidade, onde, ou as vossas expressivas mãos delicadamente acari�
ciam os sensíveis fragmentos de partilha, ou então, a condescende der�
me dos vossos corpos que os acolhe num voluptuoso e sensível enlaço,
estabelecendo uma dimensão de fragilidade dilacerante no individual in�
timismo do Momento. Existem ainda aqueles de vocês que regressaram
numa percetível invisibilidade que preenche o incomensurável espaço
imaterial do Momento "Enxertias, Acções Prostéticas".

Instante Eu, os Outros e o Lugar • ROTAS DE MEMÓRIA

Este é o terceiro Instante Eu, os Outros e o Lugar, do Momento "En�
xertias, Acções Prostéticas". Aqui a partilha dos nossos arbóreos e in�
temporais corpos sensitivos definem-se como cadenciados órgãos que
constituem a substância latejante desta fecunda Acção escultórica.**
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**
A Acção escultórica
disseminada no espaço
e no tempo
Para além da infinitude temporal
deste Momento, percebi a escala
espacial geográfica que este tinha
alcançado. Os meus braços esten�
deram-se pela Europa. Este Instan�
te passou a ter uma outra escala
espaço/tempo. Os outros e as su�
as memórias e vivências ficaram a
fazer parte desta Acção de escala
para além do que alguma vez ima�
ginei. Não foram só as árvores que
foram enxertadas, fui eu que tam�
bém fui re-atado/reatado ao outro, II . 097
reatei amizades suspensas, cresci
e vivi novamente com eles, com o
outro que tinha sempre feito parte
de mim.
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A(…) – Santa Maria da Feira [Portugal]
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C(…) – Matosinhos [Portugal]
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F(…) – Milano [Itália]
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H(…) – Lobão [Portugal]
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J(…) – Gaia [Portugal]
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K(…) – Kraków [Polónia]
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M(…) – Leiria [Portugal]
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M(…) – Wrocław [Polónia]
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R(…) – Lisboa [Portugal]
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V(…) – Serra da Estrela [Portugal]
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lugar da mata

morte anunciada

MOMENTO MORTE ANUNCIADA • ROTAS DE MEMÓRIA

MOMENTO
MORTE ANUNCIADA
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Caminho perdido na imensidão de mim e das minhas vivências passa�
das, vou cartografando o espaço de vida e de morte anunciada, ten�
tando compreender a obsessão que me leva a percorrer este lugar
onde a morte está assinalada pelo, dramaticamente sublime, plangente
escorrer, do viscoso líquido da vida.*

*
Desenhar/escrever durante
as nossas viagens
"Ruskin não nos incitava apenas a
desenharmos durante as nossas
viagens, mas sentia também que
deveríamos escrever, ou, como ele
dizia, "pintar com palavras", a fim
de consolidarmos a presença das
nossas experiências de beleza."

Sinto estar a ser sangrado de toda a capacidade criativa que me faz viver
em harmonia com o mundo.
A vida está a fluir pelas feridas. Sinto-me agredido e mesmo assim,
cativado com este espetáculo. Já me é impossível pensar, toda a racio�
nalidade foi expelida, o meu ser é agora construído por uma amálgama
de sensações.
O meu corpo deixou de ser da minha pertença, sou impelido para pro�
fundos estados de êxtase, as palavras são substituídas por um líquido
cristalino, com um ténue sabor salgado, humedecendo-me suavemente
as faces e turvando-me levemente a visão. Sei que o ambiente expe�
rienciado é de uma pureza sensorial profícua, sei ainda, ser fundamental
que toda esta pulcritude dramática seja vertida para o Momento, o qual
designo Morte Anunciada.
Vou desenvolvendo e desfazendo a comovente crueldade sensitiva
da circunstância vivenciada, vou melancólico viajando, caminhando,
mapeando o meu espaço de trabalho criativo, progressivamente vou
provocando em mim a vontade de o experimentar, sensitivamente,
novamente como meu.

In de Arte de Viajar de Alain Botton, p. 226 II . 113

A observação do riscar da linha
no caderno de escrita desenhada
sinaliza a minha íntima experiência
presencial no lugar, esses momen�
tos de imersão e análise dos seus
habitantes por vezes verticais, por
vezes alados, foram experiencias
que sempre me acompanharam
no registo do meu caderno de es�
boço e anotação e que preservo/
conservo nele.

lote.2,16:parcela.6;caminho

lote.2,16:parcela.6;caminho

Norberto Ogórek Jorge
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Os espaços e subdivisões
A segmentação do espaço da Mata:
Mata / Lote / Parcela / Sítio ou Lugar

***
O desenho – técnicas
experimentadas
Dentro do universo do desenho,
experimentei múltiplas técnicas
e suportes até encontrar aquelas
que melhor serviram os vários Instantes dos Momentos.
Comecei por experimentar a grafite, mas em vez de utilizar a barra utilizei o pó de grafite direto ao
papel ou diluído numa solução de
álcool aplicado com pincel.
Este material foi experimentado em
superfícies diversas desde folha de
papel até fragmentos de madeira.
Também foi testado o carvão nas
superfícies indicadas anteriormente
e para além destas em pano e tela.
Foram utilizadas técnicas diversas desde a passagem da matéria
por fricção com o suporte, até à
fixação por depósito, que após a
evaporação da solução de álcool
deixava o pó de grafite depositado
e fixado neste, ainda que não de
forma permanente.
Desenhei também sobre superfícies rígidas e com instrumentos
perfurantes, riscadores mas com
ausência de cor. Estes foram ex- II . 119
perimentados em placas de acrílico que integram as peças escultóricas. Foram introduzidos nestes
sulcos substâncias como resina dos
pinheiros da Mata de Leira e uma
mistura de tinta acrílica vermelha
e gesso acrílico. Efetuaram-se também testes para introdução de
outras matérias entre elas grafite
e lápis de cera, mas os resultados
não foram tão satisfatórios.

A Mata é um espaço organizado.
A colocação dos pinheiros não é
aleatória.
Assim toda a Mata se retalha em
lotes que por sua vez se subdividem em parcelas. Nestas parcelas
é que se encontram os pinheiros
ordenados e numerados.
Dentro desta trama é que encontro o sítio ou o lugar. Utilizo o sítio
e lugar com a mesma propriedade
linguística.

Particularizo um trajeto convocando 22 pinheiros que circunscrevem
um determinado sítio no percurso deste lugar – Lote.2,16:Parcela.6 –
inserido nesta imensidão de espaço pertencente à Mata Nacional do
Pinhal de Leiria.* / **
Absorvo o espaço com uma necessidade insaciável de o abraçar, de
perceber a sua essência, de recuperar a parte de mim que disseminará
a minha disposição de desbravá-lo numa ação poética, mas, como poderei eu? Será este desígnio uma ambiguidade? Já que será uma ação
poética da Meta, da marca que estabelece o Fim, mas que igualmente
estabelece o Início, uma atitude que instiga a ausência de luz, decretando o Preto como pigmentação primordial da Ausência e que simultaneamente desenvolve toda uma ação que evolui, dignificando a Partida,
o começo, uma disposição que estimula a presença de luz, determinando o Branco como coloração essencial da Presença.

**
A escolha destes 22 pinheiros
"A nível do estrato arbóreo a MNL
é constituída quase exclusivamente por povoamentos de pinheiro
bravo (Pinus pinaster )…" (PINTO,
1938) in Plano de Gestão Florestal
MATA NACIONAL DE LEIRIA, –
Marinha Grande 2010, Unidade de
Gestão Florestal do Centro Litoral.
Os pinheiros da Mata pensa-se que
foram trazido por mercadores da
zona francesa das Landes da Gasconha.
O sistema de Plantação de pinheiros:
Escolhi um pinheiro no meio da
parcela 6 do Lote 2.16 da Mata, e
a partir deste foi traçado uma linha
deste até ao corta-fogo. Pelo meio

Começa-se a desenvolver a necessidade de usar o desenho como suporte, não somente como processo de registo documental, mas como
processo de desenvolvimento conceptual. *** / ****
O meu corpo físico apreende o envolvente e posiciona-se como elemento de enumeração dimensional.
A linha da rota é assinalada através dos meus passos, fazendo um caminhar demarcado pelo encontro com os pinheiros que vão pontuando
esse peculiar trilho com um fim determinado, dentro de uma perseverante vontade de não a esquecer, dentro deste individual e peculiar
percurso, o todo que é imprescindível abordar.

os pinheiros subiam um declive e
voltavam a descer até ao corta-fogo. Olhando do início e do fim
da linha traçada os pinheiros alinhavam-se e outros escondiam-se.

****
O desenho – a necessidade do
o incluir no projeto escultórico
A primeira recolha passou pelo registo fotográfico. Mas foram
também produzidos desenhos na
Mata, mapas, pequenos diagramas
e esquemas para os projetos.
Embora existissem já desenhos de
árvores efectuados na Mata existiu
muitas vezes a necessidade de revisitar e relembrar estes elementos
com o recurso ao Desenho, embora existissem destes já os registos
fotográficos, mas este pensar através do lápis revelou-se fundamental
no aclarar de ideias e no estruturar
de pensamentos. Foram anotações
e esboços de formas e esquematizações de novos elementos que desenhei no meu diário de notas. Aí
ganharam a espessura

Norberto Ogórek Jorge
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Entrevista de Saramago (programa
"Roda Viva", TV Cultura) (s/d) in A
criação literária como matéria de
memória e esquecimento, Dalila
Teles Veras.
**
Guardar uma memória
"Podemos ver bastante bem a be�
leza sem fazermos mais que abrir
os olhos, mas a sobrevivência da
beleza que vemos na memória
depende da intencionalidade com
que a apreendemos" In de Arte de
Viajar de Alain Botton, p. 221
Será que consegui guardar as mi�
nha memórias? Penso sempre que
algo me escapa… que algo de mim
se perde dentro da minha memó�
ria. Pode ser que este impulso, esta
persistência obstinada como escul�
tor seja a forma que encontrei de
lidar com a constatação da perda
de algo de mim, porque sei que
por vezes me perco, mudo de di�
mensão… e volto a tentar encon�
trar a dimensão anterior que tinha
já alcançado dentro de mim.
II . 120

***
A experimentação de
vários materiais e técnicas
– a procura, os materiais e
técnicas escolhidas
Muitos dos materiais foram reco�
lhidos na própria Mata e integra�
dos nos objetos escultóricos com
o recurso a técnicas convencionais,
com pequenas alterações. A diver�
sidade de inputs no espaço da Ma�
ta traduziu-se na necessidade de
utilizar vários materiais e técnicas.

É inevitável e fundamental um afastamento físico do local, deixar fluir
toda a força sensorial sentida.
Esta sensação de solidão, de quietude que agora me invade, transfor�
ma a realidade vivida intensamente no lugar, em algo que só poderei
denominar como calmo, branco, puro onde o ato criativo exacerba e
fortalece os laços afetivos com o lugar que não posso deixar de designar
como: espaço de Início e de Fim. Portanto eu, ativador dos espaços de
memória, agente dinâmico dentro do espaço envolvente, serei o sujeito
mediador que, tal como o bicho-da-seda (Bombyx mori) ligarei, cuidado�
samente, com diáfanos fios, estes dois instantes criando assim um hiato
de tempo que é corpo da minha obra escultórica.
Numa entrevista no programa "Roda Viva" da TV Cultura, o escritor
português José Saramago, diz que "todas as memórias são falsas". A des�
crição de um sonho "transforma esse sonho em outra coisa. Às vezes,
o sonho pode ser inefável, ou seja, não pode ser descrito. O que existe
são memórias de memórias, vestígios de outras memórias, memória da
memória primordial. Vivemos no meio de nossa memória, como um
caleidoscópio, os pedacinhos são os mesmos, mas mudam".*
Se tudo começou com os devaneios recuperados das minhas memó�
rias, talvez ardilosas, mas minhas, foi essencial deslocar-me ao espaço da
Mata. É chegado o momento em que a separação, o corte do filamento
que me liga emocionalmente ao lugar, tem que ocorrer.**
Encontro-me agora retirado no meu sítio de trabalho, onde todos os
dados recolhidos do campo racional e sensorial são cuidadosamente
examinados colocando-se em prática todo o reportório conceptual,
plástico e técnico.***
Todo o meu corpo expele eflúvios da Mata, toda a minha essência está
harmoniosamente envolvida de sonâncias, de revivescências e de mar�
cas subtilmente impressas na memória de um trabalho que se constrói
e que, inevitavelmente, se tornará percetível.
Uma produção que me está levar à fadiga física e à exaustão sensorial,
pois existe em mim a responsabilidade de não trair a confiança depo�
sitada em mim por todos os que ao longo dos tempos têm entregue e
acolhido o respeito da essência que este lugar emana.
É um trabalho de respeito, de homenagem aqueles seres, que marcam
presença pela sua surdez vertical, pela sua inabalável competência em
nos albergar num repouso de silêncio preenchido de sonoridades de
um outro tempo.
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Estes pinheiros encerram em si uma existência de 80 anos**** "sofrendo", agora, a longevidade de um angustiante e pressentível fim declarado, morte anunciada. ***** / ******
Na entrevista ao jornal "Folha de São Paulo", Umberto Eco alerta-nos
afirmando que "uma das funções da memória, seja individual ou coletiva, não é somente reter, mas também filtrar". *******
O encontro com este autor e particularmente com o conteúdo desta
entrevista agudiza a necessidade do meu começo, assinalar os 22 pontos do meu caminho, os 22 pinheiros, cúmplices das minhas inquietudes geradas neste intenso reencontro com as memórias sensitivas de
outrora, antecipando o encontro com o momento da conceção e da
emocionante confrontação da obra criada face à presente dilacerante e
complexa aptidão sensorial do ser humano.
Neste momento preocupa-me utilizar o melhor da expressão artística ao meu alcance para inscrever esses fragmentos da memória vista,
ouvida, sentida, vivenciada e transformá-los em substância moldável. É
memória, sim, e é real, mas outra coisa é Arte.
O desígnio de produzir registos, marcas, usando a grafite como
matéria, é um ensejo que me levou a conceber o Instante
Lote.2,16:Parcela.6;Caminho, mas evidenciar a memória destes 22
pinheiros através do desenho torna-se insatisfatório, é imprescindível
impregnar a obra com o princípio, com a sua essência. ********
A resina, o seu suco, o líquido alusivo à vida e que os irão projetar numa
existência para além da Morte.
São portanto, estes os componentes de evocação que vão orientar
na forma conceptual e plástica a produção do primeiro Instante –
Lote.2,16:Parcela.6;Caminho – inserido dentro do Momento Morte
Anunciada.
A Mata flui através de mim, encaminho para a obra estas vidas de acumuladas transitoriedades mediando e estimulando os múltiplos componentes de índole criativa a fim de despertar o sensorial, que ainda subsiste em vós, usando-vos como portal de acesso à perpetuação destes 22
pinheiros – figuras emblemáticas de uma incomensurabilidade de vida.

Os desenhos estão em fase de produção. Eles, como já anteriormente
tinha mencionado, são concebidos a partir das múltiplas ligações com
os fragmentos de memória vivencial do lugar. A génese da sua formação
estendeu-se por múltiplos dias, logo que percebi que era necessário

******
Matérias primas retiradas
da Mata:
– pez – alcatrão vegetal extraído
dos pinheiros;
– resinas – através da extração da
goma dos pinheiros;
– madeira usada como lenha para
as habitações e que outrora servia as indústrias vidreiras;
– casca de pinheiro;
– pinhas;
– pinhões;
– caruma;
– madeira para produção de moldes para a indústria vidreira;
– madeira como matéria-prima para indústria.
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A vida máxima dos pinheiros
Os 80 anos é a duração que tinha
sido estabelecida como tempo de
vida do pinheiro. Atualmente é de
70 anos. Para mim a referência foram sempre os 80 anos, foi assim
que me foram ensinados os processos de abate das árvores neste local.
"Foram estudados vários cenários
de evolução da Mata ao longo do
Plano de Gestão, diferenciando entre eles a área a corte anualmente,
desde cerca de 1 talhão/ano a 3,5
talhões/ano, e vários termos de
explorabilidade. Adoptou-se como termo de explorabilidade os
70 anos, em virtude de apresentar os melhores resultados na obtenção da Normalidade. O termo
de explorabilidade anteriormente
praticado de 80 anos revelou-se
menos eficiente na prossecução
dos objetivos, pois que mediante
as actuais condições estruturais da
Mata, os cortes teriam que ser reduzidos de 3 talhões/ano para 1 ou
1,5 talhões/ano nas próximas duas
décadas, e a Normalização seria
dificilmente alcançada seguindo
estas medidas."
In Plano de Gestão Florestal MATA NACIONAL DE LEIRIA, - Marinha Grande
2010, Unidade de Gestão Florestal do
Centro Litoral.

*****
O corte dos pinheiros – tipo
de utensílios utilizados para
fazer os cortes para extração
da resina, e sua descrição
Resinagem
"Na MNL, é utilizado o sistema de
"Resinagem à Morte", que consiste
na exploração da resina nos três
últimos anos de vida do povoamento, de modo a não deteriorar
a qualidade da madeira, e o estado
sanitário dos pinheiros. Assim, três
anos antes de um pinhal ser cortado, é feita a venda das feridas da
resina, através de hasta pública. O
número de feridas à venda é calculado com base em tabela, a partir
dos dados fornecidos do número
de árvores e seus diâmetros. As
operações de colheita decorrem
por conta do comprador e sujeitam-se a toda a legislação aplicável
para o efeito."
in Plano de Gestão Florestal MATA NACIONAL DE LEIRIA, - Marinha Grande 2010,
Unidade de Gestão Florestal do Centro
Litoral.

Na Mata de Leiria ao contrário do
que neste esquema se mostra são
apenas feitos dois sangramentos e
a resina da árvore é extraída apenas durante três anos.
Nas operações de resinagem, pelo
método tradicional, são utilizadas
as seguintes ferramentas:
– Estriador comum – ferramenta
de superfície cortante, em formato de "U", de base reta e com
dimensão igual à altura pretendida para a estria;
– Raspador de resina – ferramenta
utilizada para raspar o painel, retirando a resina cristalizada;
– Raspador de tronco – ferramenta utilizada para o alisamento da
casca, facilitando a instalação de
recipientes coletores e também a
confecção de estrias;
– Bisnaga ou Almotolia – ferramenta utilizada na aplicação de pasta
estimulante e pode possuir bico
plástico ou metálico.
– Engenhoca – Estriador com cabo
alongado utilizado para cortar
estrias altas.
(Observação sobre limpeza das
mãos aquando do contacto com
a resina. Para facilitar a limpeza, é
usualmente utilizado um composto dos seguintes produtos: óleo de
soja e detergente líquido neutro.)

*******
Jornal Folha de São Paulo "Eco –
O bug da memória - entrevista de
Umberto Eco", in A criação literária
como matéria de memória e esquecimento, Dalila Teles Veras.
08.08.99.
********
Desenhar uma árvore
"O desenho revela-nos brutalmente a nossa anterior cegueira perante a verdadeira aparência das
coisas.
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(…)
Já vira muitos carvalhos na minha
vida, mas depois de ocupar uma
hora a desenhar um deles,… comecei a apreciar, e a guardar na
memória, a sua identidade."
In de Arte de Viajar de Alain Botton, p. 223
Para a percepção do objeto Árvore foi necessário compreendê-la
na sua forma, identidade e espaço, o que passou obrigatoriamente pelo contacto com ela e a sua
envolvência.

Norberto Ogórek Jorge
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As formas de marcação
das árvores na Mata
(para identificação e abate)
No Pinhal da Mata de Leiria as ár�
vores são marcadas com números
que permitem identificar o Lote
e a Parcela. São marcados apenas
numa árvore que é a que marca
o início da parcela e que termina
aquando da próxima árvore mar�
cada com o número subsequente.
Quando as árvores estão no seu
final de vida programada são mar�
cadas para o sangramento (nome
usado na gíria para indicar a resina�
gem) e posterior corte. Aí são to�
das marcadas individualmente para
indicação de cada árvore com um
traço horizontal com tinta branca.
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**
Lote.2,16:Parcela.6;
Caminho
– 22 peças escultóricas
Cada objeto escultórico compos�
to por:
– caixa;
– desenho a grafite;
– acrílico sulcado;
– resina de pinheiro.
22 caixas emolduram e encerram
o desenho no seu interior. O de�
senho de cada pinheiro é feito
sempre com uma linha contínua. O
fundo de madeira destas caixas é
coberto de gesso acrílico e sobre
esse suporte, de madeira pintada,
são desenhados a grafite os 22 pi�
nheiros. No exterior da caixa en�
cerrada por um acrílico rígido es�
tão marcados em sulco o percurso
destas 22 árvores escolhidas e a
posição de cada uma delas nesse
trajeto. A marcação de cada árvo�
re é representada com um furo cir�
cular com meia profundidade que
é preenchida com resina trazida do
Pinhal da Mata de Leiria. São ain�
da anotados em sulco no acrílico
as distâncias entre elas através da
contagem dos meus passos.
***
A gravação no material
acrílico e a existência de
orifícios para receberem
a resina
As placas acrílicas utilizadas/reu�
tilizadas são provenientes das
portas de micro-ondas, que me

que a mente e a mão não ficassem mecanizadas. Era portanto impres�
cindível subsistir o afastamento do fazer automatizado diferindo no
tempo a produção de cada um deles.

Os pinheiros são marcados com duas pinceladas brancas. Esse Branco
que, tal como já anteriormente mencionei, nos projeta e nos predeter�
mina para um Início de vida, aqui a ambiguidade está corporizada, estes
traços assinalam o Início do Fim.*
O confronto com este detalhe aprofunda a necessidade de entranhar
na obra este branco de Fim transmutando-o em Início.
O branco cria o ambiente simbólico da reentrada destes 22 pinheiros
apresentados, que metaforicamente representam toda a Mata, para a
plenitude da existência, mas agora num envolvente onde o sublime é a
inebriante presença das emoções.
Desde o início da conceção deste projeto foi pressentível que cada
um dos 22 elementos de desenho seriam uma provável parcela, foi
importante compreender que o recetáculo que iria abrigar este de�
senho teria, obrigatoriamente, de ser um elemento que iria acolhê-lo,
enredá-lo e delineá-lo, era indispensável que a marcação do caminho
e o encontro com a essência – resina – desses 22 constituintes desta
estrutura, que irá consumar o encontro do autor com o espírito da
obra , derramasse conteúdo sobre a mesma, portanto foi assinalada e
incrustada no acrílico, matéria que faz a mediação entre a memoração:
do pinheiro, a grafite e o observador. A linha e a substância, cujo odor
nos leva até à ebriedade e nos encaminha até à reminiscência desse
instante de conexão.** / ***
O todo que constituirá o resultado é integrado por metâmeros, por
fragmentos de algo que ainda não está satisfatoriamente claro. O meu
procedimento criativo está imbuído de complexas camadas sensitivas
que terão, cuidadosamente de ser analisadas, experimentadas, aprimo�
radas e reveladas. Num primeiro momento, em privado para que sub�
sista a capacidade de afastamento, face à obra, indispensável à minha
essencial e imprescindível ponderação crítica sobre o fundamento de
ação prática e sensorial que irá gerar as linhas que intuirão os funda�
mentos de compreensão do intento da obra.

• ROTAS DE MEMÓRIA

A totalidade dos fragmentos, dos pedaços colhidos, memorizados e
sensibilizados, estão a ser reanalisados e reagrupados, para dar corpo
ao primeiro Instante – Lote.2,16:Parcela.6;Caminho. Não é satisfatório
o que até ao momento������������������������������������������������
está construído. Pressinto no projeto a inexistência da duração da deslocação do meu corpo na extensão espacial
andada, eu vivenciei este local, eu relacionei os ínfimos fragmentos recolhidos no local, com os pedaços da minha memória do lugar onde a
existência era assinalada pelo encadeamento de afinidades delicadas,
com o aroma a pinheiro, o paladar a medronho e a sonoridade do
riacho que obstinadamente percorre e rasga este lugar de aprazíveis
sensações.**** / *****
Partindo do propósito de caminhar e da ideia da Cartografia****** do
lugar vou, recorrendo aos mapas militares, redesenhando tridimensionalmente o local de ação, trabalhando a partir da noção das curvas
de nível, iniciando a produção de mapeamentos tridimensionais, tendo
como referência a minha memória da área de trabalho.*******
Defini, para este instante, produzir um corpo de 6 objetos, marcos
que organizam a identificação do meu caminhar com o vosso caminho.
O uso de múltiplas camadas de mapas em superfícies transparentes,
rasgadas com uma linha vermelha pontuada pela resina dos pinheiros,
concebem um vestígio definitivo e metamorfoseiam a descoberta do
trajeto andado.********

foram cedidas pela empresa Interecycling. No material acrílico sulquei caminhos ou palavras, furei e
perfurei consoante o que melhor
servia o meu propósito.
No Instante "Lote.2,16:Parcela.6;
Caminho" os meios furos permitiram-me trazer para a obra a árvore através da resina que, colocada
nestes furos, a referencia.
Os furos serviram para marcar a
posição de cada árvore no percurso. Neste percurso de 22 pinheiros marquei sempre duas: a primeira que está sempre presente,
que marca o princípio/ponto de
partida do percurso, e outra que
corresponde ao pinheiro que está
a ser referenciado.
No caso do Instante Silêncio–Impressões os furos ficam associados
a questões olfactivas. Estes permitem que o cheiro da resina que se
encontra aplicada na folha de papel
possa ser fruído pelo observador/
participante quando se aproxima
da obra.
****
Da mesma métrica do espaço da
Mata surge a classificação e divisão
que determina que as várias parte
do projeto são os Momentos e que
cada Momento se encontra dividido em Instantes.
*****
Momento Morte Anunciada
O Momento Morte Anunciada é
composto por dois Instantes:
– Lote.2,16:Parcela.6;Caminho;
– Sensibiliser – Quatro Pinheiros.
******
Cartografia
C/(art)grafia – (C) de corpo, corpo e (art) arte e grafias possíveis.
Aqui a palavra adquire duplo significado com a característica aqui
explicada e com o intuito da designação no seu sentido próprio.

*******
Os mapas recolhidos
Mapas recolhidos de várias fontes:
– na Mata, onde existem diversos
mapas colocados com a identificação dos locais e percursos;
– os mapas mentais dos meus percursos, os itinerários que fiz e
que construo;
– os mapas da ICNF – Instituto da
Conservação da Natureza e das
Florestas;
– os mapas militares que utilizei para selecionar o raio de
ação dos projetos. Estes foram incluídos no projeto
Lote.2,16:Parcela.6;Caminho.
********
Lote.2,16:Parcela.6;
Caminho
Curvas de nível
– mapeamento tridimensional
6 peças escultóricas
Cada elemento escultórico composto por:
– peça com sobreposição de acrílicos com mapa da Mata;
– resina;
– plinto em madeira;
– tinta acrílica vermelha e gesso
acrílico;
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– feltro.
composto por 6 elementos tridimensionais, onde se representa
curvas de nível do percurso selecionado na Mata. Estes estão colocados em colunas de madeira
contraplacada em várias camadas
visíveis por corte de topo. Estas várias placas que se observam como
camadas aludem à estratificação do
solo, como se tivesse retirado um
bloco estratificado do solo da Mata
que acolhe cada árvore.
Os mapas impressos em película transparente, nas várias peças
acrílicas que permitem formar o
elemento com os vários níveis em
representação tridimensional que
aludem, mas não de forma cartograficamente precisa, à elevação que se
encontra neste percurso escolhido.
Entre cada um dos elementos de
cada peça escultórica existe um
elemento de feltro.

Norberto Ogórek Jorge
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sensibiliser

– quatro pinheiros

Norberto Ogórek Jorge

notas

II . 138

*
A escolha da Fotografia
Foi escolhida a fotografia primeiro
apenas como um suporte docu�
mental dos elementos e dos locais.
A preto e branco, a cor nunca teve
interesse para a recolha e quando
se optou por incluir estes elemen�
tos no projeto não faziam sentido
de outra forma. O preto e branco
tinha para mim uma ligação à me�
moria que não podia ignorar.
**
As câmaras utilizadas
e o material fotográfico
recolhido
Foi efectuada a recolha das ima�
gens fotográficas com o recurso a
duas câmaras fotográficas: uma de
35 mm digital, e outra compacta
com possibilidade de efetuar ima�
gens com varrimento panorâmico.
Foi sobre estas imagens com var�
rimento panorâmico que se efe�
tuaram a seleção das 4 imagens
fotográficas que integram o Instan�
te Sensibiliser – Quatro Pinheiros
com as mesmas instaladas na Gon�
doMadeiras.
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Importunado por esta inquietação, é impossível deixar de pensar no
fim da existência, sinto a carência de registar até à exaustão esta inquie�
tude. Antevejo a necessidade de memorizar num suporte corpóreo/
visual este momento de penetrante intranquilidade, usar uma forma de
sensibilizar no outro este final de caminho.
Necessito de uma caixa recetora para reter este momento. A escolha
recai sobre o aparelho fotográfico, esta caixa de congelamento de es�
paços e tempos, é nesta circunstância um recetáculo de impressões.* / **
Portanto, funcionar dentro do paradigma da ação fotográfica foi o meio
encontrado, que me deu o poder de transportar do então para ago�
ra estes pinheiros, estes parceiros de tantos deleites e adversidades e
construir este segundo Instante, dentro do projeto "Morte Anunciada",
denominado "Sensibiliser–Quatro Pinheiros".*** / ****

Sensibilizar um momento era primordial, mas era também crucial que
esse espaço de tempo fosse registado numa ação de memória. Assim a
imagem a preto e branco é, para mim, a metáfora do tempo passado,
da reminiscência, da busca. Busco recuperar a tranquilidade do encon�
tro no processo criativo.
Sim, esta caixa de congelamento e de acolhimento de instantes trouxe
a oportunidade de, mais uma vez, me poder afastar, usando a lente
como instrumento mediador, da evidência efetiva sobre a minha per�
cepção da verdade – recriei a realidade oferecida e vivida.
Na busca de um sentido em que a realidade fizesse parte do meu mo�
mento criativo, desloquei-me a um espaço de transformação, industrial,
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***
Sensibiliser – Quatro Pinheiros
– Projeção vídeo/áudio (duração
cerca de 60 min)
– 4 desenhos a carvão sobre pano
Vídeo da serração e os desenhos
a carvão (o anunciar de um novo
ciclo de vida da árvore)
4 imagens fotográficas impressas em
grande formato de árvores do Pi�
nhal da Mata Leiria são colocadas no II . 139
ambiente de trabalho da serração
(GondoMadeiras). Às imagens dos
quatro pinheiros foram retirados
todos os elementos que se encon�
travam registados para além deles.
É recolhida filmagem áudio e vídeo
com cerca de 60 minutos durante
os quais as 4 árvores são cruzadas
pelo movimentos de máquinas e
dos operários desta serração du�
rante o seu trabalho. Esta filmagem
com manipulação da cor é projeta�
da a par com 4 desenhos em car�
vão sobre pano cru.
****
Sobre a palavra Sensibiliser
A utilização da palavra Sensibiliser
em francês foi assumida como uma
alusão à génese da Fotografia.
Para além desta questão existe na
palavra em francês uma duplicida�
de de significado que a palavra em
português parece não ser capaz o
suficiente. Assim poderá ser en�
tendida com duas leituras como se
pretende: uma em que se alude à
sensibilização fotográfica e outra
em que permite assumir o signifi�
cado emocional de tornar sensível.

Norberto Ogórek Jorge
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A serração GondoMadeiras,
Martins & Filhos, Lda.
O local, as suas possibilidades
e o contacto com o Sr. Abílio
Oliveira (proprietário)
Procurei um espaço que pudes�
se servir o Instante. Por contacto
com amigos visitei o espaço e per�
cebi que seria este o escolhido. Fal�
tava-me ainda o local exato para
a instalação das imagens fotográfi�
cas. Colocavam-se três hipóteses:
– a zona de corte das árvores para
o formato de prancha e barrote;
– o armazém de pequena dimen�
são que fica junto ao espaço de
corte da madeira e onde também
se faz a pequena transformação
para o formato tábua e ripa.
– o armazém de grande dimensão
onde é armazenada a totalidade
da produção da serração até en�
trega ao cliente final.

II . 140

**
A escolha dos locais
para a instalação
Necessitava do ambiente indus�
trial, da continuação do percurso
da árvore. A impessoalidade da
relação do homem/árvore foi uma
das questões que me impeliu a
produzir/criar este Instante.
Depois mais duas visitas técnicas
ao local para aferir questões de ilu�
minação e enquadramento, e ob�
viamente de escolha do local mais
pertinente para este Instante, per�
cebi o sítio onde teriam de ser ins�
taladas as quatro árvores. Percebi
esta escolha quando não consegui
dissociar das minhas árvores a má�
quina de corte que as decepava. O
trabalho dos homens que ativavam
dispositivos de corte, manuseavam
os troncos e que empilhavam as
pranchas teriam de pertencer a
este Instante. Assim este cenário,
transformado por mim em Instan�
te, foi habitado por homens que
automatizavam a desagregação da
árvore. Interessava-me não só is�
so mas também o som, o ruído do
corte da madeira, porque este é o
som da transformação industrial
do tronco em prancha.

onde o encontro com estas árvores é unicamente uma relação de pro�
dução, são matéria-prima para o comércio.*
Aqui é o espaço de desfiguração, o pinheiro, toro, é esvaziado de toda
a carga inspiradora, poética, de todas as suas referências anteriores.
Presencio dolorosamente o último sopro de existência sensitiva, agora
o vínculo estabelecido com o pinheiro é de um insensível desprendi�
mento com a sua essência. A ligação que imediatamente se inicia é
exclusivamente mercantil, marcada pelo corpo, madeira, que constitui
este cadáver.
Ele passa a ser um corpo onde a ausência de enternecimentos, de mei�
guices é a característica que marca este renascer para o mundo das
analogias racionais concebidas pela vida quotidiana.
Esta gigantesca e ruidosa máquina, para onde estes cadáveres são ru�
demente atirados, corta, dilacera e desfaz cegamente, com um rigor
cadenciado, estes cadáveres de sublimes e exaltadas histórias de encan�
tamento. O momento de impacto com este ambiente de penetrantes
insensibilidades, leva-me a considerar que as minhas memórias sensitivas
decididamente irão trazer para o local tensões que me obrigam a insta�
lá-las. Deparo-me com a incapacidade de me afastar deste ambiente.**
Vou deambulando pelas diversas áreas deste caótico espaço e vou
gradualmente experienciando um estranho e deprimente conforto, a
fragrância que envolve o local traz-me ténues lembranças de um outro
lugar e de incontáveis outros momentos. O labor, maquinal e intuitivo,
executado por aqueles corpos suados e exauridos pela infame tarefa,
de ordenadamente amontoar as parcelas de corpos decepados, é um
estranho bailado ao som dramático daquela sequiosa e ameaçadora
máquina de corte.
Concentro a minha atenção na relevante consequência visual da opera�
ção de corte que se estava a operar. Era um combate sem tréguas onde
os intervenientes na ação não deixavam antever qualquer hipótese de
renuncia ao objetivo final, repartir até à exaustão aquelas partes de cor�
pos cilíndricos em inúmeras parcelas que serão constituintes do mes�
mo, mas agora com outra configuração e numa outra posição. As árvo�
res morrem estoicamente de pé e renascem gloriosamente deitadas.***
Selecionei 4 pinheiros, estes são os meus, transportei-os para o espaço
industrial, instalei-os, envolvi-os dentro de uma área onde o empilhado
das pranchas se combina com o ruído atroador do corte do toro.
Fico cativado com estes empilhamentos de madeira, com este amon�
toado de parcelas de corpos dramaticamente organizados, os senti�
dos são lançados em diversas direções, sinto uma angústia inexplicável.
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Esclarecer por vocábulos sensatos a subtil presença do Fim e a óbvia
presença do Início é algo a que me refuto. A relação com a minha vida
e a minha morte é excessiva e pungente. Esta é a extensão dilacerante
dos afetos.
Ficará em mim essa comoção que infalivelmente terei de levar até vós.
É fundamental que as vossas emoções sejam ativadas, que todo o vosso
corpo sensorial seja desperto, tento provocar o meu acordar dilaceran�
te em vós.
Obrigo-me a refletir, comprometo-me a transferir os sons dilacerantes
destes cortes, destas estropiações, usando para o efeito o vídeo como
técnica de registo da imagem e som; a transferir o empilhamento dos
fragmentos de uma existência ponderada com um fim anunciado e a
transferir a memória das imagens fotográficas dos pinheiros através de
registos, a carvão vegetal sobre pano cru, de sensações, de reminiscên�
cia das mesmas.****
Assim acompanham a filmagem projetada, os desenhos que de alguma
forma extravasam esta angústia. Estes desenhados com carvão, tam�
bém matéria-prima como as madeiras que observo, restos mortais da
árvore. É através destes que tento encontrar a nova essência da maté�
ria, agora veículo despido para o meu pensamento.*****
A tranquilidade, a serenidade deste lugar onde me recolho, faz-me viajar
até ao silêncio de mim, um silêncio surdo onde as minhas próprias pala�
vras se não ouvem, invade-me o pânico de mim, o temor de me perder
neste lugar esponjoso e labiríntico da minha memória sensorial, lugar
colonizado pelos sonhos, onde se recriam e transfiguram realidades.
As ideias fluem, faço o esforço de convocar o silêncio como, subtil e
agradável, atmosfera estimuladora do ato criativo, quero encontrar a
quietude da imensidão, no lugar da minha infância onde o simples en�
contro com um ínfimo inseto ativava a entrada no mundo das fantasias,
das ilusões.
Voar por um canal límpido onde a alvura me cega faz parte do devaneio
que se aloja no mais pequeno alvéolo da minha memória, o zumbido da
velocidade do voo projeta a existência para um espaço não temporal,
onde a vida e a morte são, descomplicados sopros que vêm de um
outro lugar, este, ríspido, austero e que me desalenta.
Sou impelido a esgaravatar por entre os pedaços, os fragmentos das
recolhas feitas no local de trabalho, no esforço de recuperar frações
que tragam à memória o silêncio da duração dos pinheiros e da Mata.
Esta energia despendida revela-se infrutífera, torna-se claro que esta
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A árvore na indústria
A árvore é explodida na indústria
em fragmentos e volta ao ciclo da
vida de uma nova forma. A árvo�
re renasce horizontalmente para
a indústria, mas para mim ela será
sempre vertical.
****
A filmagem na
GondoMadeiras
– o filmado, a duração,
a escolha de enquadramento,
som e o local
Para a filmagem, selecionei o am�
biente da zona de corte das árvo�
res para o formato de prancha e
barrote, onde os operários cortam
e empilham as madeiras.
Enquadramento escolhido que
permite registar as 4 imagens fo�
tográficas impressas das 4 árvores
e a madeira a sair da máquina de
corte e a ser empilhada.
Duração da filmagem cerca de 60
min.
A cor da imagem videográfica é
manipulada, saturando e intensifi�
cando as cores, permitindo a cons�
trução de um novo cenário que II . 141
exacerba o acontecimento. Ao ca�
rácter documental da filmagem, é
ainda impressa esta saturação exa�
cerbadora que o transforma num
objeto de estimulo sensorial, não
ligado a um ponto de vista realista.
O som áudio é o captado no local,
e corresponde ao som que a má�
quina provoca ao cortar os pinhei�
ros. Neste registo existem também
outros ruídos que correspondem
ao espaço temporal e às ações nele
praticadas, como o falar dos operá�
rios, sons de outros mecanismos, as
pausas da máquina e ainda outros.
*****
Os desenhos que
acompanham a projeção
videográfica – explicação,
escolha e experimentação
4 desenhos a carvão sobre pano
acompanham a filmagem instalada.
A escolha do meio riscador recaí
ainda sobre o elemento árvore,
numa das suas matérias transforma�
das. O carvão vegetal que é utiliza�
do para desenhar e que correspon�
de também a um estado da matéria
de evocação da morte da árvore.
Estes apresentam-se em substi�
tuição das 4 imagens fotográficas
que foram instaladas na Gondo�
Madeiras.

Norberto Ogórek Jorge
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O feltro – material,
descrição e escolha
Na procura dum material que ti�
vesse uma cor cru natural, depa�
rei-me com este feltro que existiu
e me apareceu nos processos de
Gaufrage que executei nas folhas
de papel. Por várias questões re�
lacionadas com as suas caracterís�
ticas, do moldável, do protetor, do
impressionável, da própria densi�
dade e volume, este material foi
escolhido para integrar um Instan�
te primeiramente e depois vários
outros. E, daí até ao assumir da
inclusão deste material nas caixas
diversas que são contentoras de
objetos, e mesmo ainda da caixa
que acolhe esta tese. Tratava-se
de uma substância natural, de uma
matéria prima pouco transformada
e esse carácter muito natural da
matéria interessava-me.
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**
A recolha de insetos na Mata
e o colecionismo na infância
Os insetos que integram o Instante
Silêncio–Impressões são voadores
e de asas translúcidas. São os inse�
tos que habitam a Mata e as zonas
circundantes.
Foram encontrados e recolhidos:
– formigas com asas;
– moscas;
– abelhas;
– abelhões;
– moscas verdes;
– vespas;
– etc.
Os insetos recolhidos já se encon�
travam mortos. Foram tratados,
humedecidos em álcool, articula�
dos para ficarem numa posição es�
pecífica e perfurados com alfinete.
Fiz durante alguns anos recolha de
insetos que tratava e conservava
desta forma.
***
Os sons recolhidos
Listagem dos sons recolhidos
(4 fragmentos fundamentais):
– dos meus passos de marcação das
distâncias entre os pinheiros que
foram definidas por mim;
– do ribeiro, queda de água e mar
(trajeto);
– do som da própria Mata;
– do zumbido das abelhas.

separação corpórea prolongada é nefasta para o entendimento pro�
fundo das qualidades do espaço de silêncio do lugar da Mata. É es�
sencial envolver-me de corpo presente nessa vastidão de sonoridades
que marcam indelevelmente os suportes. Sendo o primeiro identificado
como luz, génese e ao qual eu vou reclamar como cor o Branco e o
segundo identificado como cálido, envolvedor e ao qual vou reclamar
como matéria o Feltro.*
A necessidade de me deslocar novamente, à Mata do Pinhal de Leiria,
está localizada no propósito de vivenciar a sublime sonoridade do lugar.
Recolho os sons, pelo menos os que habitaram as minhas memórias e
que me permitem sempre voltar lá, através deles, mesmo não estando
nesse local. Mas por enquanto permaneço lá.

Este zéfiro que envolve o meu corpo e me conforta faz-me acreditar
na existência voada.
Encontro-me a reviver o êxtase odorífero do sítio, fico uma vez mais
inebriado. A resina continua a marcar profundamente o meu espaço
conceptual. Avanço caminhando na Mata e vou recuperando a capaci�
dade de me poder envolver no silêncio dos sons, fazer parte deste lugar,
caminhar no silêncio é o que me arrebata. Esta quietude pautada pelo
som dos meus passos pisando a caruma seca e quebradiça dos pinhei�
ros, pela sonoridade do riacho sereno e desanuviado que faz obstina�
damente o seu itinerário, fortalecendo e perpetuando a relação entre a
terra e o mar, pelo zumbido dos insetos que fazem voos onde as subtis
e as inesperadas mudanças de cadência e de rumo se assemelham a re�
quintadas e delicadas danças.** Os pinheiros na sua quietude quebrada
de quando em vez, pelo balouçar cadenciado e gracioso são os seus
elegantes pares nesse espetáculo de ténues ritmos, com longevidade
e pura beleza de impraticável explanação… pelo som do vento, nas
árvores, que vai voluptuosamente produzindo valores sonoros, ora de
um encantamento deleitoso, ora de um embravecimento arrebatador.
Esta é a minha Mata, como eu a sinto, como eu a vivencio.***
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MOMENTO
VERTICALIDADES DO SILÊNCIO
Após este novo reencontro inicia-se, no meu sítio de análise e experimen�
tação conceptual, o nascimento de um novo Momento de desenvolvi�
mento prático, contido no projeto intitulado – Verticalidades do Silêncio.*
Marcado pela necessidade de estimular os vossos sentidos e colocar�
-vos no caminho de encontro com os meus ímpetos sensoriais, encami�
nho-me na estruturação do primeiro Instante, "Silêncio–Impressões"
inserido no supramencionado Momento.
Dar corpo às sensações vivenciadas e entranhadas em mim, era o de�
sígnio primordial, do Instante em construção.
A relevância da obra teria de passar pela continuação da procura e na
aceitação de mim, sem perder de vista o objeto em análise: o Silêncio
encontrado e o confronto, do mesmo, com os burburinhos que o
constituem.
Recorro ao momento da minha mais recente viagem à Mata e revivo
as circunstâncias que me levaram ao lugar, concluo que a penetrante
busca pelo silêncio e o avassalador encontro com as partículas que o
compunham, fez de mim, a folha branca que será marcada, prensada,
lacerada com um pedaço do vosso corpo, constituído por pele seca e
de textura inconstante, acumulando instantes harmoniosos que ficarão
impressos em mim, contentor do ambiente corpóreo da reminiscência,
da origem. Lanço inebriantes odores a resina, impercetíveis, à visão, mas
percetíveis ao olfato, impregnando os meus e os vossos sentidos com
suaves e deleitosas lembranças de vastidões incomensuráveis de um
outro tempo e de um outro espaço. Onde o silêncio que vos envolve é
de uma reconfortante doçura.

notas
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O Momento Verticalidades
do Silêncio
A Mata no seu sentido mais lato
é a árvore como elemento. Que�
ro que o sentido de ser apenas os
pinheiros seja aqui determinante.
Importa agora referir a árvore co�
mo elemento.
Os Instantes (compostos pelos objetos escultóricos) deste Momento
são:
– Silêncio–Impressões
11 desenhos e 11 púcaros
projeção vídeo do balouçar dos
pinheiros
– Transplante–Pulsões
corações em 11 tábuas de madeira
– Substâncias–Sussurros
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(4 estojos protetores / caixas
de som)
"Passada–Padrão"
"Fluidos–Murmúrios"
"Sensual–Sussurrar"
"Frágeis–Zumbido"

silêncio-impressões

Norberto Ogórek Jorge

Instante Silêncio – Impressões • ROTAS DE MEMÓRIA

Concebo este Instante, com o propósito de permitir uma viagem,
transportando-vos para a memória sensitiva da minha Mata.
A lembrança de contemplar, incrédulo, a perfeição modelar repetitiva,
com um ónus de pavoroso dramatismo, dos recetáculos (púcaros de
plástico preto) instalados nos pinheiros, para a recolha da resina, é re�
petidamente reproduzida na minha memória.
É uma imagem sensitiva e retiniana, à qual sou incapaz de ficar
indiferente, ela assola-me e comove-me frequentemente, originando o
meu vínculo à matéria; resina e à forma – púcaro.
Sendo, para mim, evidente este facto, construo a obra utilizando a de�
terminação das minhas sensações vivenciadas, colocando objetos recu�
perados, usando substâncias presenteadas pelo sítio de trabalho numa
persistente experimentação de técnicas, matérias e formas que são
fundamentais à construção corpórea e sensitiva do instante "Silêncio–
Impressões". Imprimindo a este, um forte carácter simbólico.
A sensação de ser um escopo de persistentes surpresas, que em mim fi�
cam aprisionadas, implica uma incapacidade de me abstrair, de me afas�
tar, estou em plena produção. São feitas 11 caixas que serão revestidas
de feltro industrial, de cor crua. Esta matéria, esta película natural, cria
na sua essência um lugar de recolha, de absorvimento onde o espaço
condicionado e condicionante é a pauta onde os múltiplos e serenos
ruídos que constroem o silêncio se vão inscrever. É nesta atmosfera de
cálida envolvência e de incrível poder de absorver, de alojar e de conter
os sons dos meus papéis, corpos de suave pele cor amarelada, com
uma sensitiva mas dilacerante marca prensada, inscrevendo um vestígio
de agradável amargura.*/** Esta pele, papel é, ainda impresso com uma
sublime e delicada asa de inseto que permite elogiar o som do sítio que

notas

*
A Gaufrage dos ramos dos
pinheiros – técnica e materiais
Gaufrage – técnica de impressão
que permite marcar no suporte
a matriz preparada ou então ou
objetos e superfície que se ade�
qúem à produção de uma imagem
em relevo. Consiste na pressão do
objeto sobre a superfície, através
de prensa de gravura de cilindro
ou vertical. Para que a marcação
do objeto seja conseguida é neces�
sária uma matéria flexível – feltro
– que permite que o contacto en�
tre a superfície de metal da pren�
sa com o objeto rígido possa ficar
gravado na superfície selecionada,
neste caso o papel.
Especificamente, para estas gau- II . 161
frages foram utilizados ramos de
pinheiro que encontrei na Mata, e
que transportei comigo como ma�
téria a incluir em algum Instante.
**
A escolha do papel – suporte
para o trabalho
O escolha do papel utilizado para
o Instante Silêncio-Impressões re�
caí sobre o Johannot, com de tex�
tura ligeira, 240 Gr/m2 e tonalidade
branca amarelada .
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A dimensão olfactiva
do trabalho
Os acrílicos com as duas perfura�
ções permitem que a resina exale
o seu cheiro persistente. Permitem
que o fruidor possa aproximar as
suas duas narinas dessas duas per�
furações para sentir o odor da re�
sina. Estes furos foram colocados
à altura determinada para o efeito
pretendido.
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**
Representação das asas
dos insetos
A escolha das asas dos insetos que
iriam ser representadas não obe�
deceu nenhum critério de cientifi�
cidade das espécies. Foram esco�
lhidas as representações de asas
de insetos que habitam ou visitam
a Mata, e que se pretendiam que
tivessem asas translúcidas.
Se pela primeira tentativa se re�
correu ao desenho para as repre�
sentar, logo se percebeu que esta
não era a linguagem apropriada.
Assim recorreu-se à impressão
serigráfica que permitia estabele�
cer do ponto de vista visual uma
alusão mais direta aos desenhos
diagramáticos que são muitas ve�
zes utilizados para identificar as
várias espécies, mas desta repre�
sentação apenas se pretendia a sua
linguagem formal. A serigrafia foi a
técnica que permitiu o nivelamen�
to de toda a informação da forma
representada, e este nivelamento
era fundamental para a conjugação
com os restantes componentes
desta peça escultórica.
A cor prata escolhida para a im�
pressão permitiu manter uma re�
lação ainda que indireta com de�
senho pela cor grafite – o desenho
de anotação, do caderno de ano�
tações – e essa ligação ainda que
ténue interessava-me.
***
As características da resina
Nos púcaros recetáculos de resina
ficam também depositados frag�
mentos de casca dos pinheiros,
pequenas partículas que aderem
à superfície colativa da resina e
diversos insetos que atraídos pelo
odor da seiva ficam reféns e pas�
sam a integrar a massa pastosa que
solidifica. A resina num púcaro já

o acolhe, idealizando o voo vertical onde esta suave brisa marítima nos
turva os olhos e nos agudiza os sentidos. Façam a viagem com roteiro,
eu esboço a possibilidade de percepcionarem a inaptidão de voar com
peso. Eu estou definitiva e irreversivelmente a voar ao encontro de
mim, e vós? */**
Vou descer, vou restituir o valor essencial, ao instante "Silêncio–Impressões" preciso de transferir, de destacar e reintegrar pela fragrância
da resina, o sopro da vida. Vida que se abrigará nesse ambiente de
fortes e extraordinárias conexões com uma realidade simbolicamente
construída sobre as origens da existência e onde, o sublime e imperecí�
vel resíduo matérico da resina, marcado sobre as delicadas impressões
das asas, nos transmove para o lugar do princípio. Sítio onde a alegada
realidade é percepcionada pela conexão estabelecida entre o eu e o
outro, através de sugestionáveis e invisíveis filamentos que se projetam
num genuíno espaço de puro e transparente envolvente.*** / ****
Volto a dirigir a minha atenção aos recetáculos de resina, por algo que
me escapa eles povoam, insistentemente, a minha mente. Sou pertur�
bado, teimosamente pelo impercetível impulso de perscrutar por entre
as minhas memórias sensitivas a relevância de incorporar no instante,
ao qual se refere esta exposição conceptual, os púcaros de resina já
anteriormente referidos.
Esta inquietação estimula-me a conceber, ponderada e cautelosamente,
a hipótese de integrar os púcaros no instante "Silêncio–Impressões"
gerando uma analogia ao lugar do princípio. Ampliando e agregando
conjuntamente com as ambiências odoríferas e de silenciosas sonâncias
o penetrante burburinho silencioso da Mata.
Após extensos e profundos dias de reflexão, observação e experimen�
tação decido concretizar a inclusão dos púcaros de resina. *****
Os púcaros com resina são cuidadosamente, manipulados, marcados e
acondicionados dentro de uma "embalagem-mala", forrada interiormen�
te com feltro e concebida especificamente para o recipiente–púcaro.
A inclusão que assumi alterou a relação dos objetos com a verdade, o
facto de serem objetos com uma função predeterminada, transformou
intensamente a nossa percepção sobre os mesmos. Os objetos – pú�
caros – são como matéria os mesmos, continuam a ser de plástico de
cor preta, a resina é como substância a mesma, continua a ser pega�
josa, a ter um cheiro intenso e agradável e uma cor branca com laivos
âmbar. Mas, o autor através da sua ação de inclusão, ativou profundas
mutações de carácter conceptual nos mesmos. São agora objetos que
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renunciaram ao simples papel passivo esperando resignadamente que a
resina fosse fluindo e assentando no seu interior. Esta renúncia fez com
que a ação da dupla – púcaro e resina – passe a ser ativa, passe a ter um
papel simbólico, o púcaro e a resina deixaram de ser simples elementos de um determinado quotidiano. Elas são, de um modo metafórico,
labirínticas cadeias cognitivas que irão impulsionar a memória sensorial
para uma nítida, mas frágil, busca do mensurável de mim no outro. Deixam de estar confinados a um sítio físico, transmutaram-se, absorvem
a humanidade e expelem odores que dilaceram a nossa compreensão
do princípio e do fim.******

Do balouçar das árvores, necessito do seu corpo, de alguma forma o som
não me parece possível, ou melhor não me chega, sinto que ainda falta a
dança. A dança dos corpos a que o som pode aludir, mas que dada a beleza da imagem não posso negá-la de fisicalidade. Assim, recolho as imagens desta dança. Recorro ao registo videográfico… (cerca de uma hora)
desta dança que podemos admirar mas nunca aprender. Faltam-nos as
imperturbáveis raízes das árvores… faltar-nos-á certamente muito mais,
a nós corpos humanos que vivemos com elas e que delas dependemos.
O registo contínua a preto e branco, o carácter documental descomprometido com que estas são captadas, só faz sentido sem cor.*******
As expedições efetuadas de impressões perturbadoras no interior do
emaranhado de trilhos, onde a compreensão percetiva do silêncio é
excessivamente ruidosa, leva-me a acasular o espaço de relação com
uma trama construída de subtis filamentos. Concebo portanto, uma
forma de entrelaçadas conexões com o sítio primeiro, com o instante
que é a obra com o autor e com o outro. Proponho que o outro seja
o sujeito indispensável na transmutação do instante/obra para o lugar
imaterial das suas memórias.
Enuncio o meu desígnio de raptar o lugar e de o conservar. Captar um
ápice, um frame de vida no silêncio da Mata.
Vou encetar a minha viagem, vou delinear uma rota que traga até vós a
plenitude dos ciciantes silêncios da Mata. Proponho-me a interceptar a
existência, a suprimir-lhe um fragmento e a convertê-lo num momento
de inteligência sensitiva imaterial.
Usurpei uma hora de tempo efetivo na linear existência da Mata, apropriei-me de uma parcela cronológica, olhei através da lente e mediei
a percepção do sítio, isolei-me do envolvente, defini e enquadrei a
parcela a sequestrar, acionei o aparelho de captação, a imagem em

cheio apresenta uma camada mais
esbranquiçada que corresponde à
parte mais solidificada da resina,
que se retirada nos permite ter
acessos a uma zona ainda pastosa e
mole, com uma cor mais amarelada. O odor é intenso e persistente.
****
As técnicas experimentadas
para a aplicação da resina
no papel
A resina é uma substância que sofre
alterações quanto à sua solidez/liquidez em função da temperatura à
qual está exposta. A sua coloração
é também alterada quando aquecida e nalguns casos perdendo-se irremediavelmente a cor inicial.
Para que fosse possível aplicar
uma substância com estas características foi necessário proceder
a diversos testes em diferentes suportes até que se conseguisse fazer essa aplicação com resultados
satisfatórios. Procedi a várias tentativas de aquecimento, algumas
das quais alteram definitivamente
a sua coloração, até que consegui
através do aquecimento em banho-maria que a substância se tornasse líquida o suficiente para que
a pudesse aplicar com pincel sobre
o suporte de papel. Pelas matérias
que aglutina para além da sua substância, ficaram também impregnados no papel pequenos insetos e
partículas que permitem estabelecer a ligação com as asas de insetos
impressas no papel. Esta substância que impregnou a obra com o
seu odor conferiu-lhe uma dimensão de variações quanto à forma e
à cor dependendo do ambiente/
temperatura à qual a obra se encontra exposta, criando também
escorrências num objeto escultórico que se encontra em constante
progressão. Estas alterações sugerem uma ideia de movimento/vida.
*****
Os púcaros
A matéria dos púcaros era inicialmente o barro, que por uma questão resistência e reutilizabilidade
passou a ser em plástico. Existe
ainda outro tipo de colectores,
que são usados em "resinagem à
vida" em que é um tipo específico
de sacos em plástico transparente
que faz a recolha da seiva.

******
A alteração nos púcaros,
do objeto duchampiano
até à obra manipulada
O púcaro aqui será apenas o elemento que contém a seiva da árvore. É um pote que recebe a resina apenas, mas que eu assumo
como objeto – o púcaro de plástico – com todo o seu carácter
duchampiano, ao qual eu imputo
a responsabilidade de ser o contentor da seiva da vida da árvore.
Estes púcaros estão nomeados e
identificados individualmente com
uma inscrição.
*******
A filmagem do balouçar
dos pinheiros – o filmado,
a duração, a escolha de
enquadramento, som e o local
A recolha da imagem videográfica
do balouçar dos pinheiros obrigou
desde inicio que a filmagem fosse
efectuada com a câmara deitada
na horizontal. Não era possível encontrar um enquadramento verosímil no local da Mata se assim não
fosse. A acentuada verticalidade
dos pinheiros condicionou e alterou o uso normal do equipamento.
A localização escolhida foi a que
permitia ver este balouçar da posição de declive mais acentuado do
percurso. Assim podia ver os pinheiros na sua descida até ao corta-fogo.
Esta recolha videográfica foi pensada desde início como um registo
documental que se afirmaria também pela escolha da imagem a preto e branco.
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A exclusão de qualquer sonoridade nestas imagens foi decidida
desde o princípio. Seria dado ao
fruidor das imagens a possibilidade
de encontrar a seu próprio silêncio
sonoro dentro deste bailado.
Duração cerca de 60 min.
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A apropriação
do tempo à Mata
Ao efetuar o registo videográfico
do balouçar dos pinheiros, assumi
que estes cerca de 60 minutos ti�
nham sido retirados à Mata. Rou�
bei e guardei o Instante em mim.
O hiato de tempo desapareceu,
mas permaneceu comigo. Esta é
a dimensão da arte, da apropria�
ção e da reinterpretação dos ele�
mentos que o artista utiliza. Não
posso deixar de recordar a forma
como diferentes povos encaram
a recolha de imagens, sejam elas
fotográficas ou videográficas. Os
etnólogos referem alguns casos
em que as etnias acreditam que a
fotografia lhe tiraria a "alma", que
denominam dentro do seu léxico
como sombras, sopro, etc. Assim
não posso deixar de pensar que
de alguma forma poderei ter-me
apropriado de uma parte da alma
da Mata, mas se o faço, não o faço
intensionalmente ou com um pro�
pósito nefasto, mas sim no sentido
de a conseguir transportar comigo
e podê-la transmitir aos outros.
Essa apropriação ocorreu desde o
registo documental até à afirma�
ção e difusão mediada do Instante,
entre o espaço original e o espaço
expositivo onde esse espaço tem�
poral original passou a ser um es�
paço passível de ser transportado
de alguma forma.
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movimento foi avidamente sugada para o seu interior e produzi uma fis�
sura, a ausência foi efetivada, o silêncio branco foi concebido, a dimen�
são intemporal do espaço de memória foi conceptualizado, as histórias
do silêncio sensorial do lugar estão definitivamente encerradas dentro
deste "estojo aspirador".*
O tempo decorre lânguido e voluptuoso, a sensação de me encontrar
no limiar de uma outra dimensão temporal é intensamente sentida. Su�
bitamente entro, sinto o vácuo e inesperadamente o meu corpo flutua,
agito-me na duração do momento, vou pairando sobre uma extensão
de tempo e de existência reconhecível, mas que não este, das minhas
memórias sensitivas. A vida como a conheço desapareceu, consigo ou�
vir o vosso imperioso pedido de resgate, é subtil mas desesperante, o
vosso pedido, já é o meu pedido, sou esmagado nesta incompreensão
respiro com dificuldade, o meu corpo fundiu-se com o vosso, a vossa
dor, é a minha dor, sinto fluir no mais profundo do meu corpo, nas
minhas veias e artérias, a seiva que dolorosamente vos roubam. Subi�
tamente sou assolado por uma sensação de terror já não me sinto, já
não me ouço, todas as sensações são vossas, todos os sons são vossos.
Subitamente sinto-me estarrecido com esta nova dimensão do meu
corpo, vejo para além de mim, a grandiosidade do momento relega-me
para segundo plano, o órgão que bombeia a minha substância vital foi
usurpado por vós, ele bombeia a seiva das vossas emoções, a minha
mente esvaziou, fiquei refém deste lugar de metamorfose. Entrei, es�
condendo um corpo fustigado pelo vazio, coberto com um longo man�
to tecido com os mais rígidos preconceitos, fabricado nos mais lúgubres
e longínquos territórios da pretensa sabedoria e saio agora descoberto,
corpo pleno de essência envolto numa balsâmica brisa de penetrantes
vivências sensitivas. Renasci a partir de vós, reconstruí a minha memória
a partir da vossa memória, reergui o meu olhar para ver para além do
visível, eu sou o vosso reflexo no meu reflexo.
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Foi indispensável acalentar a intensidade afetiva do encadeamento de
sensações. A exaustão emocional era permanente. Surpreendentemen�
te, após este adormecimento induzido, sinto um revivido pulsar da mi�
nha evocação, ouço com serenidade o vosso agitado pedido de partilha.
O meu corpo lateja e perde-se no bater cadenciado do órgão alojado
no meu peito que bombeia, incansavelmente, o líquido vital para a mi�
nha existência corpórea e a substância reconstitutiva da vossa duração
sensitiva em mim. Este coração, porque partilhado, renasce com uma
virgem robustez simbólica dentro do mundo intemporal das minhas
emoções e vai arguto manipulando a cadência do meu pensamento.
Este anúncio de revelação, esta sussurrada confissão feita por vós na
serenidade da nossa osmose de afinidades, ainda que pertençamos a
mundos diferentes – animal, vegetal – esta relação que é separada por
uma ténue e porosa membrana, permite-nos ainda usar este diáfano
obstáculo para mediar os nossos afetos.
Esta relação de osmose, na qual me debato, vai ser importante, para
que faça passar este meu definitivo sentir do pulsar da vossa existência
na génese do meu sistema de pesquisa experimental da obra. Pulsões.
Após um período de reflexão e de experimentação prática, determinei
que seriam usados elementos de madeira, resultantes do corte industrial
do vosso corpo para construir o segundo Instante, designado: "Transplante–Pulsões".* Nesse pedaço, nesse fragmento do todo que é construído
pelas vossas lembranças em mim, vai ser alojado o meu coração que aca�
riciado pela suave pele fibrosa do vosso corpo, irá perpetuar a simbiose
pretendida, entre a minha consciência de vós e o vosso silêncio de mim.
Eu, doador deste coração, deste conceptáculo que acolhe em si uma
nova forma embrionária de uma nova existência sensível, escavo,
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*
Instante Transplante–Pulsões
Através da evocação do órgão co�
ração pretende-se "reativar", atra�
vés destes fragmentos, as árvores.
As formas dos elementos escultó�
ricos – corações – são concebidas
sem nenhuma preocupação quan�
to à anatomia do órgão, mas sim à
forma que ele evoca, que vai desde
o carácter simbólico ao carácter
funcional/motor deste. Estes ele�
mentos são integrados nalgumas
das pranchas de pinheiro, criando
um objeto uno, que em conjunto
com as restantes pranchas com�
põe o Instante.
Descrição das peças escultóricas:
11 pranchas de pinheiro que
– recebem os elementos escultó�
ricos em forma de coração
		 – corações em bronze,
		 – corações em ferro,
		 – corações em vidro,
		 – corações em cera,
		 – corações em papel;
		 (listados por ordem descen�
dente de "perenidade")
– recebem os corações pela ausên�
cia, através da forma em negativo
do órgão que é sulcada na prancha;
– as pranchas que são assumidas
como elementos integrantes da
obra e que se apresentam como
a matéria-prima sem intervenção.
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Estes elementos escultóricos – co�
rações – são ocupados/preenchi�
dos com resina de pinheiro da Ma�
ta Nacional de Leiria, escorrendo
para fora das formas.
**
Madre
Madre e modelo – Para a produ�
ção do modelo que irá ser utiliza�
do para calcar na areia a forma da
peça a ser fundida são geralmente
utilizadas matérias que pela sua
dureza possam suportar a ação do
calcamento na já referida areia, as
matérias geralmente aconselhadas
são, madeira, alumínio, ferro fun�
dido, podendo ser utilizada o ges�
so, quando bem seco e quando a
forma que este configura é firme,
é por vezes utiliza-se a peça ori�
ginal como modelo, no entanto
esta terá de passar por um pro�
cesso de aumento tridimensional,

penetro nas profundidades do princípio numa desmedida temperança.
Determino concebê-lo com matérias resgatadas à terra – substância da
génese. Matérias, que embora já apreendidas, dominadas e que simboli�
camente referenciam a origem dos primórdios da relação sensitiva com
o ambiente/mundo, foram contaminadas pela racionalidade do consu�
mismo. Comprometo-me perante vós, responsáveis pelo meu novo
ser, metamorfosear através da ação do fogo, recurso ancestral, essas
matérias impuras e contagiadas, em substâncias puras e genuínas que
usarei para produzir formas. As quais vou extirpando das entranhas
do meu sentir, do meu corpo, do meu fazer, das minhas convicções
transformando-as em novos recetáculos. Estes elementos, resultarão
da fusão dos materiais seus constituintes, serão fundidos, liquefeitos
e configurados/formados através do fogo, trazendo as marcas da in�
tensidade do sentir. As matérias usadas, pela sua natureza, referem o
encontro do homem com o mundo.
Estes objetos, que vos consagro, irão ser simbolicamente o órgão trans�
plantado que será o bombeador de vida sensitiva. Vão estar referencia�
das 22 árvores (as que defini) que irão representar o silencioso universo
rítmico da Mata. As pulsões afetivas são levadas ao extremo. O trans�
plante do meu órgão irá irrigar novamente a minha existência em vós,
que são os meus interlocutores da génese da consciência de mim. O
meu coração é corpo matérico delicadamente moldável e numa impro�
vável mutação genética ele é bronze, ferro, vidro, cera e papel, aqueles
que farão simbolicamente a relação entre perenidade e a efemeridade,
que correspondem às características intrínsecas destes materiais.
Os elementos corpóreos, integrantes e constituintes do objeto físico,
trazem a perenidade para o interior do Instante "Transplante–Pulsões" *,
são a consequência da obstinada incapacidade de compreender o fim.
Experimento a alquimia, procuro o elixir, a substância que, simbolica�
mente, referencia a origem da vida, utilizo o processo de fusão dos
ingredientes, quimicamente predefinidos, que organizam e agregam as
moléculas da substância final, líquida e em fogo. Foi encontrado o pro�
cesso de produção. Efetuo mudanças nos ingredientes da composição
da substância, matéria-prima e conquisto o meu propósito, a consecu�
ção da substância, o elixir, da essência da vida, ambicionado, cobiçado
para a produção de cada coração vosso.
O líquido em fogo, vertido delicadamente mas com um ímpeto deci�
sivo, expele chispas de incontida fúria. É uma labuta de rara beleza, a
substância está ao rubro flui afogueada, transporta consigo a imperiosa
força da vida, obstinadamente expulsa a atmosfera, dos múltiplos canais
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vazios e escuros, carregada de um dramático e húmido abandono, e
impulsiona para o núcleo, através destes canais, destas artérias, o enrubescido líquido que se vai acomodando aos ocados espaços produzidos
por formas que foram calcadas, pressionadas, concebendo o ventre
acolhedor dessa madre ** protetora, e que agora, abandonada pelo modelo, forma primeira que assinalou a sua presença nesse útero de areia
negra e húmida impregnada de outras viagens e de outras vidas.
Abruptamente, a substância sai às golfadas e escorre sobre este corpo
construído por dois blocos de areia preta, húmida, cingidos por um
forte e opressivo abraço metálico.
Exalações de cheiros intensos, que aliavam, simultaneamente, uma incapacidade de reconhecimento racional com uma capacidade de inquietante, mas acolhedora, identidade sensitiva. Vivo um devaneio temporal, o ambiente deste processo de produção, em mim, consequencia
impressionáveis caminhadas numa outra duração. Transponho, uma vez
mais, as barreiras do tempo, invado e sou invadido por esta nova extensão das reminiscências ancestrais da presença do ser, estou perante
um transe hipnótico de luz, de som, de cheiro e de vida.
Aguardo ansiosamente a abertura deste quente casulo onde a metamorfose se operou, a substância de fogo que invadiu através das artérias interiores o núcleo da ausência faz renascer o meu coração modelado por essa matéria-prima carregada com histórias de outras vidas,
este disforme e imponente fogo líquido é, agora, o vosso duradouro
e resistente, porque em bronze e ferro, coração contentor da nossa
vida, afagado pelo vosso corpo e honrado através das minhas memórias
sensitivas aqui reveladas.***
Nestes meus diálogos, sobre este meu coração em vós, fica-me a sensação de ausência etérea, falta a estes órgãos a pureza, a transparência
da vossa existência em mim.
Já atingimos, conjuntamente, extraordinárias conquistas, o meu/vosso
coração já traz com ele a força da matéria, a impulsão corpórea e a
vontade de silêncio perene. Mas e a fragilidade e a efemeridade da nossa presença? E a limpidez e a transparência da nossa relação osmótica?
Proponho, portanto, levar a nossa relação para estados de pureza extremos fazendo com que a nossa ligação não deixe ficar no esquecimento, a forte presença da orla marítima que nos delimita e que frequentemente faz sentir, subtilmente, a sua presença. Refletindo sobre a
fragilidade da nossa presença e sobre a transparência da nossa ligação,
vou transformar estas reflexões em matéria física moldável, vou produzir o nosso coração em vidro. A sílica, areia da praia, é a matéria

usualmente é usada a aplicação de
várias camadas de tinta ou resina
para assim compensar a normal
contração que acontece na peça
fundida após o seu arrefecimento.
Esta é portanto o positivo da forma utilizada para construir o molde/madre que neste caso é produzido em areia verde, processo que
compreende a produção do molde
com areia húmida modelada pela
configuração do modelo da peça
a ser fundida. É o procedimento
mais utilizado na atualidade, serve
para todos os metais. É particularmente adequado para peças de
pequeno e médio tamanho.
***
Técnicas e materiais
de fundição escolhidos
Bronze
"O bronze é formado por qualquer
liga do grupo de ligas de cobre e de
estanho, existindo às vezes chumbo e zinco. A quantidade de estanho varia entre 1% a 30% .
A liga é dura, funde-se facilmente
e é extensivamente usada em suportes, válvulas e outros componentes de máquinas."
(in http://www.lumavale.com.br/
reciclagem/pub/bronze.htm)

Componentes do bronze – cobre
e estanho.
Ponto de fusão – varia entre 900 ºC
e 1000 ºC.
Neste caso específico optou-se
pela técnica de fundição com modelo perdido – "cera perdida" (termo utilizado na rotina das oficinas).
Com esta técnica era possível modelar os corações manualmente e
deixar impressas todas as subtilezas marcas no modelo, esta técnica
foi selecionada pela cópia fiel que
se reproduzirá, no bronze, desses
subtis sinais impressos na forma
modelada em cera que após encerrados no molde de cerâmica
refractária vertida e consolidada
que depois de ser derretida e retirada, cera que forma o modelo, o
espaço vazio do molde é preenchido pelo material fundido, bronze,

Descrição da técnica por etapas:
– modelação da forma em cera;
– jitagem do modelo/forma (inserção dos canais de vazamento e
respiros);
– colocação do modelo/forma no
cilindro metálico para construção
do molde;
– vedação da parte inferior do cilindro;
– vazamento da cerâmica refractária em estado líquido;
– colocação do cilindro/molde no
forno para extração da cera e cozimento da cerâmica refractária;
– fundição e vazamento do metal
fundido sobre o molde preparado (pelos jitos de entrada);
– arrefecimento;
– desmoldação da obra escultórica
fundida (partindo a cerâmica refractária)
– pré-limpeza e corte dos jitos;
– desrebarbiamento (submeter uma
matéria bruta à acção de uma máquina ou ferramenta)
– aplicação de patine.

– desmoldação da obra escultórica
fundida (partindo a cerâmica refractária)
– pré-limpeza e corte dos jitos;
– desrebarbiamento (submeter uma
matéria bruta à ação de uma máquina ou ferramenta).

Ferro fundido
O ferro fundido é uma liga de ferro com mistura de compostos ou
elementos químicos, tendo na sua
composição carbono e silício em
diferentes percentagens.
Componentes do ferro fundido –
ferro, carbono e silício.
Ponto de fusão – 1.520 ºC.
Neste caso específico optou-se
pela técnica de fundição em areia
sintética (composta por sílica, resina e endurecedor).
Descrição da técnica por etapas:
– modelação da forma em gesso;
– aplicação de mistura de pó de
grafite e álcool desnaturado, pincelado na peça para criar película
desmoldante;
– colocação da forma sobre uma
superfície composta por areia e
óleo para criar uma linha de tacelagem (partição do molde);
– calcamento da forma com areia
sintética;
– jitagem do modelo/forma (sulcagem dos canais de vazamento e
respiros);
– fundição e vazamento do metal
fundido sobre o molde preparado (pelos jitos de entrada);
– arrefecimento;
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*
Técnicas e materiais de fusão
em vidro
Vidro
O vidro é uma substância inorgâ�
nica, homogênea e amorfa, obtida
através do resfriamento de uma
massa em fusão.
Componentes do vidro:
– Sílica – matéria prima básica
(areia) com função vitrificante;
– Sódio;
– Cálcio – proporciona estabili�
dade ao vidro contra ataques de
agentes atmosféricos;
– Magnésio – garante resistência
ao vidro para suportar mudanças
bruscas de temperatura e aumenta
a resistência mecânica;
– Alumina – aumenta a resistência
mecânica;
– Potássio
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in http://www.cebrace.com.br/v2/vidro/
composicao-quimica

Ponto de fusão – entre 1000 ºC
e 1200 ºC.
Os vidros coloridos são produzi�
dos acrescentando-se à composi�
ção corantes como o selênio, óxi�
do de ferro e cobalto para atingir
as diferentes cores.
Neste caso específico optou-se
pela técnica artesanal/manual do
vidro soprado.

fundamental na produção desta espantosa e delicada substância. Va�
mos, através do fogo, fundir os componentes, vamos transformar a sílica
em vidro, em substância transparente incolor e de etérea fragilidade,
vamos modelá-la através do sopro usando uma persistente e delicada
energia que vai transformando, numa ação precisa e sensível, de respei�
to ancestral pela matéria e pela técnica, a pasta de uma transparência
ruborizada, num delicado e etéreo coração *. Este órgão, agora executa�
do, funde a sua essência corpórea do sítio da sua existência com a subtil
impressão, na sua derme, da silenciosa e efémera existência no centro
desta multidão de corpos emocionalmente amputados.
Necessito trabalhar, exacerbar, levar à exaustão conceptual esta propos�
ta de efemeridade, de fragilidade, da minha, da vossa presença física nes�
te universo contaminado com microrganismos que coroem, no humano,
a capacidade de evoluir na ventura, na descoberta e no surpreendente
e deslumbrante encontro de si no mundo da imaginação, onde a falta
das amarras da realidade racional vos fará elevar o vosso corpo para
uma pura existência sensitiva, reconquistando a vossa essência enquanto
seres completos. Testo o prazer da experimentação prática na matéria
e na forma, o meu coração vai ser transplantado para vós, ele vai repre�
sentar a minha vontade de vos sentir em mim mas, este momento, de
pleno envolvimento, deixa antever a minha frágil condição existencial.
Estou agora a produzir, modelar órgãos usando a cera de abelha e o
papel corporizando assim as reflexões anteriormente expostas, existia
no Instante "Transplante–Pulsões", a carência de uma evidente relação
de efemeridade com o mundo.** / *** É fundamental o transplante, deste
frágil coração onde as minhas impressões digitais ficam levemente mar�
cadas, colocando-me definitivamente no núcleo da obra, agora estou,
irreversivelmente a pulsar em vós.
Esta relação continua ainda a ser intensificada pela luta entre morte
e vida, numa tentativa constante de resgatar à Árvore uma ínfima re�
ativação da sua matéria vital. A minha vida não mais será a mesma,
empresto-vos parte de mim e vocês dão-me a vida que tanto anseio.
Este é o momento de reanimação em que o órgão – coração–, emite um
cadenciado pulsar visual e odorífero neste envolvente silêncio do Instante,
"Transplante–Pulsões" que representa não só o suporte de vida, como
também transporta para a obra o recetáculo simbólico das emoções.
Há um ritmo que me encontra, vou respirando com dificuldade, estas
primeiras lufadas, estas primeiras batidas do meu órgão no vosso corpo
são fundamentais, para que exista um efetivo renascimento de mim
em vós. Preparo o corpo para a doação e para a implantação no vosso
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corpo. Nós vamos concretizar o nascimentos dos dois corpos. É agora
com a vossa seiva, com o vosso éter, esse fluido transmissor ecuménico
de halo identitário que o meu coração renova, a voluptuosa cadência
da nossa suave existência osmótica.
Mata se eu invadi o teu mundo se me assenhoreei dele, tu, Mata, aceitaste com tranquilidade e condescendência a minha presença em ti,
deslocaste para o meu mundo a tua complexa amálgama de pulsações
sonoras, a tua emaranhada sapiência sensitiva, tornaste-me incapaz de
desligar os meus sentidos, das harmoniosas sonoridades surgidas dos
teus mais recônditos e intrincados lugares. Considerava silêncio o vácuo, a ausência do sentir, o sítio das emoções defraudadas, mas tu,
possuíste a capacidade de, com uma requintada paciência, e com uma
delicada firmeza habilitar-me a perceber que o equívoco existia pela
minha inabilidade de voar para além dos limites do meu ser corpóreo.
O equívoco estava percebido, está a ser filtrado pelo meu corpo sensível.
Este insistente desejo de perpétuo retorno ao teu espaço, de me aventurar na procura das tuas ínfimas e permanentes sonâncias, dos ritmados sopros da brisa marítima sobre ti, provoca-me uma sensação de
inquietude de insatisfação. Tu, Mata, estás homenageada**** na minha
obra, nos meus instantes, tu definitivamente já existes em mim, vejo-te e acaricio as frágeis partes dos corpos de tez alva que povoam a
vastidão da tua existência terrena, cheiro-te e fico extasiado com as
delicadas fragrâncias que emanas das infinitas partes de ti, mas a minha
obra ainda não te possui em pleno, ainda não transferi os teus sublimes
murmúrios para a obra, ouvir-te em completo, preencher o vácuo com
o silêncio cadenciado dos teus/meus sons, faz parte do meu desígnio.

Descrição da técnica por etapas:
– o vidreiro retira com a cana vidro
do forno;
– através do sopro e com o recurso a ferramentas auxiliares configura e modela a forma pretendida;
– após a forma estar concluída,
procede ao corte e separação da
mesma da cana;
– a forma final é colocada dentro
de uma mufla para um arrefecimento controlado;
– desrebarbiamento (roçagem e
polimento).
**
Técnicas e materiais
na modelação em cera
Cera
A cera escolhida é um composto de
três elementos. A técnica escolhida
foi a modelação manual em cera.
Componentes da cera escolhida
para modelação:
– parafina
– cera de abelha
– colofónia
Ponto de fusão – por volta dos
80 ºC.
Descrição da técnica por etapas:
– a cera derretida é vazada sobre
um molde em gesso previamente
preparado e molhado com água
abundante, para criar placas de
fina espessura;
– depois de solidificada é retirada
do molde e constitui a placa que
vai ser modelada com a forma
desejada e com o recurso a múltiplos utensílios auxiliares.
***
Técnicas e materiais na
modelação em papel
Papel
O papel escolhido será oriundo de
múltiplas proveniências, reutilizando os materiais dos sacos de chá
redondos já usados.
Materiais para modelação da forma:
– sacos de chá redondos;
– alfinetes;
– cola produzida a partir de ossos.

Descrição do processo por etapas:
– e retirado o chá dos sacos para
que estes possam ficar apenas
com o papel que é o material que
se pretende utilizar;
– a forma é conformada com os sacos de chá e alfinetes;
– a forma após estar finalizada, é
pincelada com a cola.
****
Sobre a palavra homenagem
A palavra é homenagem é utilizada aqui como significando de algo
muito próximo do sentido original
da palavra.
"homenagem
s.f.
1. Hist. Juramento pelo qual o vassalo que recebia feudo, se reconhecia fiel ao senhor feudal; promessa de fidelidade.
2. Acto pelo qual se mostra reconhecimento, admiração ou respeito por alguém. ~
– PREITO.
…"
in Academia das Ciências de LISBOA –
Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Verbo, 2001.
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Com o sentido da audição excecionalmente sensível fico novamente
absorto, as sonoridades encontradas nesta caminhada dentro de ti são
expedições de encontro com o transcendente lugar de atmosfera ra�
refeita onde a emoção, de pairar e de me propagar com rapidez pelo
espaço, é alucinante. Para que o meu intento, a vossa deslocação para a
minha Mata se possa operar através do sentido auditivo, vou corporizar
os silenciosos rumores da Mata num terceiro Instante a que designo,
"Substâncias–Sussurros".*
Faço prudentes recolhas sonoras que transporto ansiosamente para
o meu espaço de experimentação plástica. Após a primeira etapa da
dissecção sensitiva do corpo sonoro e ininterrupta experimentação e
porque pressinto, a necessidade de estimular em vós o caminho da
procura e da surpresa do encontro intimista com o momento auditivo
e físico do instante, passo à segunda etapa de decomposição das presu�
míveis definições corpóreas que retratem as preocupações previamen�
te referidas no instante "Substâncias–Sussurros", inscrito no momento
"Verticalidades do Silêncio".
Na prossecução da elaboração deste instante é minha decisão, classificar,
ordenar e arquivar os registos auditivos colecionados. Construo estojos
protetores para a conservação da pureza sensitiva, dos corpóreos so�
noros. Determino também que os sons auditivos, inclusos nos estojos
protetores, vão coabitar com formas escultóricas modeladas em distin�
tas substâncias com dissemelhantes essências. Os estojos protetores dos
corpos sonoros estão identificados com registos que indiciam a existência
de algo visual e auditivo. Invadam o meu halo, abram o meu mundo pro�
tetor, e eu ofereço-vos um momento de transcendente sedução e per�
petuarei a transferência erudita dos ancestrais encadeamentos afetivos.

notas

*
Instante
Substâncias–Sussurros
Dos percursos que efetuei foram
recolhidos sons que encerravam
imagens e memórias dos lugares.
Com o recurso a peças escultóricas
é feito um convite ao participante/
fruidor para entrar dentro daquele
fragmento espácio-temporal que a
obra congrega. São estojos prote�
tores que se encontram fechados e
que têm de ser abertos para que
o som seja ouvido. Uma caixa de
recordações e uma partilha em
privado destes blocos de som que
transportei da Mata e das imagens
que construí fruto desta relação
manifesta de mim com a Mata.
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*
Estojo protetor
Passada–Padrão
Descrição da peça escultórica:
– Estojo de madeira
– som dos meus passos de mar�
cação das distâncias entre os pi�
nheiros que foram definidas por
mim;
– elemento em vidro com a mar�
cação do meu passo através de
duas pegadas minhas que tem o
afastamento correspondente à
medida do meu passo.
**
Embora não possamos estabelecer
um limite nessa linha costeira, que
se estende por toda a costa portu�
guesa, podemos delimitar o espa�
ço que liga a minha Mata ao meu
mar, estas são as praias que fazem
esta ligação:
– Praia Velha;
– Praia da Concha;
– Buraco do Prego;
– Descida da Areia;
– São Pedro de Moel.
Destes locais o que selecionei co�
mo a minha praia foi a Praia Velha.
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PASSADA–PADRÃO*
Hoje acordei e ouvi o meu pensamento. Pensei na vontade de encon�
trar-vos nas matérias e nas formas que identificam os vossos sons e a
vossa essência. O meu corpo físico foi desde o primeiro momento a
medida da nossa relação. Marquei percursos, itinerários com o meu ca�
minhar, procurei e encontrei-me em recantos de ti mensurando-te com
a medida dos meus passos. Estou em processo de encontrar o sentido
corpóreo da origem e percorro-o com os meus passos. A busca pela
matéria e a forma que configure na totalidade esta ideia de caminhar, de
medir, de marcar a origem, encaminha-me para a produção da marca
do meu passo como regra padrão para a integral compreensão da tua
existência corpórea. Após a análise de várias matérias, o vidro revelou�
-se a substância ideal para a execução da forma escultórica que seria
incluída no estojo protetor. A sílica, areia marítima, o elemento prin�
cipal da composição desta substância, coloca-me no lugar geográfico
dos meus devaneios conceptuais e desloca-me ainda para a extensão
neutra, lugar que materializa a transição do estado sólido para o estado
líquido.** Este meu passo sulcado no vidro, leva-vos simbolicamente
para a Mata, para o registo do encontro com os imponentes corpos,
que povoam toda a sua grandeza. Determinei afinco.
Transporto para o Instante "Substâncias–Sussurros" o primeiro estojo
protetor "Passada–Padrão" que arquiva e abriga os sons, visual/material
e auditivo/imaterial, que vão ouvir e ver. É o momento que vos pro�
ponho experimentar após a abertura do estojo protetor. Eles são as
evidências visuais e auditivas do meu movimento, do meu caminho, dos
meus cadenciados passos com que percorri este diáfano lugar onde se
sussurram histórias de outros dias.
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FLUIDOS–MURMÚRIOS***
Ouço e relembro os fragmentos sonoros do longínquo fluir da água,
murmúrio contínuo delimitado pelas margens desta sinuosa artéria em
ti sulcada que rasga o teu corpo e que trespassa a minha memória de
ti. A audição destas sonoridades e a persistente procura, do corpo
escultórico, som e forma, leva-me novamente à pesquisa, à análise e
repetida experimentação de diferentes substâncias corpóreas e formas
que modelem e corporizem o desígnio a que me propus.
Depois de vários encontros e desencontros acedo ao obstinado e pe�
netrante desejo de usar o vidro, agarro esta nobre e pura substância
com renovado respeito e encantamento. A verdade desta mágica ma�
téria transporta-me para o sublime, para o incomensurável, para a invia�
bilidade da presença do corpo. A substância de característica pastosa e
fluida é modelada respeitando todos os seus peculiares atributos, é uma
essência com uma serena transparência, mas de uma instável solidez, a
matéria espessa e lânguida arrasta-se indolente, pela cana do vidreiro,
reproduzindo visualmente, na sua forma, a sinuosa artéria e gravando,
no seu íntimo, o delicado e contínuo murmúrio do fluir da água. O
segundo estojo protetor "Fluidos–Murmúrios" que arquiva e abriga a
forma lânguida e sensual em vidro e respetivos murmúrios, constrói
o segundo elemento do Instante "Substâncias–Sussurros". Abram e
transponham o portal racional e experienciem sensitivamente, com su�
blime voluptuosidade, os fantásticos e incomensuráveis murmúrios da
existência líquida na minha latente e transparente Mata.

***
Estojo protetor
Fluidos–Murmúrios
Descrição da peça escultórica:
– Estojo de madeira
– som do ribeiro, queda de água e
mar (trajeto)
– peças escultórica em vidro com
formas de alusão ao elemento/
movimento água conseguida na
solidificação do vidro soprado
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*
Estojo protetor
Sensual–Sussurrar
Descrição da peça escultórica:
– Estojo de madeira
– som da própria Mata;
– peça escultórica em madeira,
esculpida na procura do sensual
sussurrar
notas

**
Estojo protetor
Frágeis–Zumbido
Descrição da peça escultórica:
– Estojo de madeira
– som do zumbido das abelhas
– favos de mel
– elemento escultórico com for�
ma de asas, em porcelana branca
(pasta desenvolvida especifica�
mente para este elemento)
***
Sobre a palavra himenóptero
"himenópteros
s. m. pl.
1. Ordem de insetos artrópodes,
com dois pares de asas membra�
nosas de dimensões diferentes…"
in Academia das Ciências de Lisboa – Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Verbo, 2001.
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****
Sobre a investigação
da pasta de porcelana –
Especificidades e parcerias
Para o estojo protetor Frágeis–
Zumbido foi desenvolvida uma
investigação experimental em con�
junto com o CTCV Centro Tec�
nológico da Cerâmica e do Vidro,
situado em Coimbra, na pessoa do
Eng. Alcantara Gonçalves. O con�
tacto foi estabelecido através do
Presidente da ANICER - Associa�
ção Nacional da Indústria Cerâmi�
ca. Foi aperfeiçoada e adaptada a
pasta de porcelana para que pu�
dessem ser produzidas asas alvas e
de ínfima espessura, que era fun�
damental na evocação que a forma
escultórica pretendia.
Testamos diversas pastas de por�
celana, com variação de percenta�
gem e de componentes até con�
seguir uma substância estável e
resistente o suficiente para produ�
zir e manter a forma.

SENSUAL–SUSSURRAR*
Uma fresca e cristalina brisa marítima conquista e submete, à sua ávida
e crescente vontade, de pura e divertida liberdade, este lugar de serena
tranquilidade, esta fresca brisa envolve-se com o sítio, sopra suavemen�
te nas minhas faces e vai baloiçando brandamente os vossos corpos, ao
ritmo de sussurrantes histórias de diferentes vidas, de semelhantes lu�
gares e de distintos tempos. São estes estados de suave e sibilada tran�
quilidade que apontam ao meu desejo o caminho da intensa procura e
apropriação de recursos e de matérias que conformem as sussurrantes
e intemporais danças. A forma e a substância que uso para impregnar
este instante criativo é a vossa, afago pedaços de vós e vou delicada�
mente modelando o sussurro do vosso sensual movimento.
O terceiro estojo protetor "Sensual–Sussurrar" identifica o pulsar da
Mata nesta malha tecida de instantes sonoros, disponibilizo a possibili�
dade de ativarem o sentido auditivo e experimentarem esta sensação
de esvoaçante tranquilidade.
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FRÁGEIS–ZUMBIDO**
O meu espaço de trabalho está povoado pelas tuas silenciosas so�
noridades, concentro a minha atenção para os subtis zumbidos, dos
talentosos insetos, equipados com translúcidas asas, que perpassam
vertiginosamente o teu espaço. Percorri a minha memória e, surpre�
endentemente, encontro-me num diferente lugar, este de lembranças
emocionais e sensitivas com uma intensidade desmedida, configura-se
perante mim a imagem, de eu e o meu avô em presença, de um cortiço,
local de trabalho e de proteção das abelhas, com milhares de abelhas.
Estes pequenos insetos himenópteros***, que zumbindo vão laboriosa e
metodicamente construindo os seus alvéolos de cera onde irão depo�
sitar o mel, néctar de transcendente aroma, de transparentes e requin�
tadas nuances cromáticas e paladares. Estes sons de vida, estes intensos
e melodiosos zumbidos exigem ser vertidos neste Instante, o meu livre
arbítrio sensitivo ficou condicionado pelo fascínio da lembrança.
Recomeça o meu envolvimento conceptual com o Instante, fui invadi�
do e conquistado pelos zumbidos destes pequenos seres alados, es�
tas harmonias subjugaram a acústica do meu espaço de sugestionáveis
reminiscências.
A porcelana, substância modeladora da forma que simbolicamente vai
absorver na sua essência o zumbido melodioso destes seres de deli�
cadas e frágeis asas, é uma substância que agrega na sua composição
partículas de tempos e de formas ancestrais quebradas que pela minha
ação criativa, renascem neste quarto estojo protetor "Frágeis–Zumbido". Juntamente com técnicos especializados****, estou a conceber
uma pasta de porcelana que detenha em si as qualidades ideais para
a produção de duas asas alvas que expressem na sua essência a trans�
lúcida fragilidade e a delicada sensualidade das rítmicas danças destes
pequenos seres, que nos previnem da sua presença, através do seu
enérgico zumbido e que estimulam, em mim, o ensejo de me erguer
desta letargia que em determinadas circunstâncias invade o meu corpo
e a minha mente.
Este quarto estojo protetor "Frágeis–Zumbido" simboliza o meu encon�
tro com um diferente tempo, num distinto lugar, mas convido-os a voar
até mim e experimentar a sensação acústica deste estojo.

Foi e é de fundamental importância
a relação em que me envolvi com
o Centro Tecnológico. Sempre
considerei de enorme importância
ativar e consolidar ligações entre
o universo da arte e o da ciência.
Este projeto e especificamente o
objeto escultórico , estojo protetor
Frágeis–Zumbido, pela sua particu�
lar característica conformou a tão
desejada pretensão de me enqua�
drar enquanto artista/escultor no
desenvolvimento de uma relação
de partilha de conhecimentos, que
me fizeram crescer tanto no campo
das relações humanas como na mi�
nha postura enquanto artista/escul�
tor. Esta partilha está a consolidar e
a solidificar a ideia primeira sobre
o objeto, previamente estudado e
projetado assim, como o reencon�
tro com processos de fazer com
os quais me tinha vindo a afastar
durante o meu percurso enquanto
artista. A procura de uma especifi�
ca matéria que pudesse responder
à minha necessidade enquanto ar�
tista demonstrou uma vez mais que
a necessidade de nos afastarmos
das nossas zonas de conforto, nos
levando a explorar com renova�
da cautela as delicadas relações de
partilha. Este é na minha opinião o
passo fundamental para podermos
reencontrar um consolidado co�
nhecimento transversal sobre a vida
e suas melindrosas nuances. Como
resultado desta relação surge uma
nova matéria que permitirá a outros
artistas utilizarem este novo conhe�
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Incentivo-vos a penetrar neste instante "Substâncias–Sussurros", a
consultar sensitivamente este arquivo a experienciar estes estojos pro�
tetores, onde estão materializados os ritmos, as pulsões dos silêncios
sonoros de vida na minha Mata, como a vivi e como ela vive acustica�
mente em mim.
Os estojos protetores são os vossos passes de embarque na intempo�
ral viagem, ao íntimo espaço da vossa memória sensitiva. Sou o vosso
invisível guia e este é o meu roteiro dos itinerários sensitivos propostos,
são viagens mágicas de fantásticos encontros de vós em mim. Libertem
as amarras desta exacerbada racionalidade que vos abafa os sentidos,
coloquem as asas e elevem-se no espaço das vossas emoções, visitem
os locais mais recônditos dos vossos afetos, não ignorem o secreto lugar
da origem, recuperem a vossa mais autêntica essência, sintam o suave
sopro dos sonhos a afagar o vosso corpo sensível, busquem o ser ala�
do que subsiste em vós e reconquistem o espaço intemporal da vossa
existência sensitiva.
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DA ARTE
INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO
Obras e artistas lançam-nos em diversas interpretações, vivências,
emoções que não só assumem valores emblemáticos, mas vitais, dentro
do denso contexto cultural contemporâneo. Estamos perante diferen�
tes maneiras de acionar viagens físicas e mentais, de ação estética, que
são proporcionadas ao fruidor da obra pelo autor. Artistas, obras e o
meu percurso pessoal são abordados tentando entender num primeiro
momento o ato de apreciação, como reflexão interna e relacional com
a obra de arte, contrariando a subjugação aos esquemas culturais que
inevitavelmente, se vão sobrepondo a uma análise pura e necessária.
Nos seus trabalhos, o espaço envolvente e seguidamente o lugar são a
fonte essencial para uma reconciliação com a desejada harmonia, com
a inspiradora estética, com a tumultuosa e brutal força da Natureza.
Através destes artistas e obras podemos aproximar-nos novamente de
nós próprios, através de uma relação primordial de sintonia e de encan�
tamento, de devoção e de perda, perante o confronto com a grandeza,
a simplicidade e a magnitude da obra e do homem por detrás da obra.
A contemplação ativa e a tomada de consciência sobre o espetáculo
dos ritmos são a essência da mutabilidade da natureza, que impulsiona
a procura no seu interior de espaços de intimidade e de silêncio.
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ARTISTAS
– ALBERTO CARNEIRO –
O durável encontro com a sua obra tem sido um contínuo prazer sen�
sorial. Foi na Casa de Serralves em 1991 na sua Exposição Antológica,
exposição-instalação, que tive pela primeira vez o aprazível encontro
sensitivo com o conjunto de trabalhos que construíam, até �����������
à����������
quele mo�
mento, o corpo da sua obra escultórica, experimentando prontamente
uma conexão que não mais me abandonou nas sensações gravadas nos
ínfimos recantos da minha memória. Toda a sua intensa envolvência
com os elementos naturais e a sua pungente relação identitária com a
terra são os constituintes impulsores sensoriais do seu trabalho. Revisi�
to na minha memória sensitiva e visual três dos momentos que mais me
marcaram. O primeiro foi quando me encontrei a transpor a entrada
que me dava acesso ao – "Canavial-Memória-Metamorfose dum Corpo Ausente" 1968 –, foi e ainda é um instante de indizível prazer, na qual
a penetração do artista na natureza, a apropriação e a reinvenção do
sentir do operador estético sobre a mesma era intensa. O segundo mo�
mento foi quando entrei na sala onde estava – "Uma floresta para os
teus sonhos" 1970 – esta instalação foi por mim vivida com uma sensação
de pleno contentamento. O envolvente natural das minhas privadas re�
lações com a Mata do Pinhal de Leiria dentro da minha obra escultórica,
deixavam antever uma íntima relação com a instalação ali presenciada.
O terceiro e último momento revivido foi a penetração no – "Um campo depois da colheita para deleite estético do nosso corpo" 1973-1976 –,
nesta instalação o ambiente vivido era fecundo em deleites odoríferos
com sensações tácteis, era um ambiente do natural fantástico, onde se
vivia uma fragrância de campo vivido em pleno.
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** CARNEIRO, Alberto – "No�

tas para um manifesto de arte
ecológica", 1968 in Alberto Carneiro, Exposição Antológica, p.62,
Edição Fundação Calouste Gul�
benkian, Centro de Arte Mod�
erna, 1991.

Aberto Carneiro escreveu: "Entre o meu corpo e a terra houve sempre
uma identidade profunda. A floresta e a montanha com que trabalho num
tronco de árvore ou numa pedra fazem parte integrante do meu ser."*

"Canavial-Memória-Metamorfose dum Corpo Ausente" 1968
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"Um campo depois da colheita para deleite estético do nosso corpo" 1973-1976
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– ANISH KAPOOR –
A primeira vivência com uma obra deste artista aconteceu na quarta
edição da bienal de Óbidos, Portugal – que tinha como tema o Cerco.
Kapoor interveio no espaço com duas pedras mármore, cada uma das
quais com um buraco afunilado e que se encontravam instaladas nas
ruínas da igreja de Macharro. Um dos buracos apontava na direção do
altar, enquanto o outro estava enterrado no chão. Foi um momento de
impressionantes sensações, ao mesmo tempo a obra era fisicamente
tão agressiva quanto espiritualmente evocativa. Aconteceu, em Óbidos,
mais uma experiência sensorial que me levou a desejar profundamen�
te continuar a desenvolver todo o meu trabalho, não somente numa
perspectiva de evocar memórias e de acionar relações sensitivas, mas
também com o objetivo de precipitar o ultrapassar das fronteiras deste
nosso corpo físico, tentando abandonar esta percepção consciente e
angustiante, de que o nosso espaço e o nosso tempo é um fugaz mo�
mento de encontro com um fim anunciado.
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Bulideira XVI 1993

Sem título (estudo para Bulideira XI) 1987

"Sons do Douro" 2007
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– CARLOS BARREIRA –
A sucessiva relação de partilha de conhecimentos e de afetos é um
ato de perpétuo reencontro na minha relação com o artista e a sua
singular obra. Deixar de falar do artista que está por detrás da obra
é de todo impossível, pois existem afinidades de uma convicta sapiên�
cia intemporal que não posso, não quero, excluir desta minha sintética
reflexão sobre as referências relacionais do corpo escultórico da sua
obra, com a minha presente e particular viagem nas Rotas da Memória.
Este multifacetado Homem, Artista, Escultor das matérias e das sensí�
veis pesadas massas, é Homem de impulsivas emoções com vigorosas
convicções, de profundas parcas palavras e com uma atitude de pe�
netrante conciliação e respeito com a matéria e o envolvente natural.
A obra deste específico Artista/Escultor abraça, com uma transparente
percetibilidade o Homem que a antecede. O corpo escultórico da obra
de Carlos Barreira transporta, na sua essência, a delicadeza dos por�
menores que referenciam a indubitável procura do lúdico principio, da
renovada conexão à terra e do genuíno regresso à origem. O requinte
do pormenor que liga o autor à memória do início, está visceralmente
gravada em cada uma das bulideiras 1985–2006 que contêm e transmovem,
a partir do seu íntimo, a identidade do lugar da sua origem, serra de
Alto do Tronco em Chaves. Continuando a caminhar no reencontro
com as vividas memórias sensitivas do escultor Carlos Barreira encon�
tro-me face a mais um fragmento evocativo de outras durações –"Sons
do Douro" 2007–, é uma máquina, uma máquina de viagem no tempo
que me transporta auditivamente para uma autêntica ação na sonora
história da sua origem�������������������������������������������������
; toda a grandiosa paisagem do lugar está infini�
ta e sublimemente impregnada, nestas parcelas de um corpo natural
nascido e renascido da terra pelo labor requintado e inspirador do
escultor. Pelo anteriormente referido é inegável a importante ligação,
que os íntimos retornos sensitivos estimulados pelo Artista/Escultor e
corporalizados nas obras referenciadas, têm neste caminhar pelas Rotas
da minha memória.
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a Walter Benjamin" 1990-1994
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– DANI KARAVAN –
Numa das minhas viagens tive o feliz encontro com a obra –"Passages
- Homage a Walter Benjamin" 1990-1994, Portbou, Catalunha– obra já
conhecida, por mim, mas apenas em imagens fotográficas, nas quais era
impossível perceber, para além de tudo o que implica o contacto dire�
to com a obra, entender e conhecer a total relação com o espaço da
sua implantação. Posso mesmo dizer ser completamente impossível ter
uma noção exata da obra pois, até hoje, não consegui encontrar uma
sequência de imagens que a documentasse na sua totalidade. Apenas
com as imagens ficamo-nos sempre pela intervenção feita na entrada do
cemitério, onde se encontram os restos mortais do Walter Benjamin,
mas sem o local onde foi colocada uma plataforma em aço corten com a
área de oito metros quadrados e da Oliveira plantada que se encontra
afastada desta, como símbolo da essência da vida. Este feliz encontro e
a possibilidade de poder ter vivenciado esta obra foi fundamental para
criar em mim a convicção, de que a pertinência do caminho encetado
no desenvolvimento do meu trabalho, como escultor, é também ele
carregado de relações simbólicas com as minhas árvores de memória e
de afeto. Por isso mesmo, estas são passíveis de poder ativar sensações
de sublimes encontros com os outros, colocando, também, em pers�
pectiva a necessidade de nos posicionarmos perante um elemento das
nossas referências mais profundas, que se tem vindo sistematicamente a
apagar e a esquecer dentro das nossas memórias. Esta subtil percepção
de incompreensão do mundo, tem vindo a criar em mim a necessidade
de sistematizar formas, de procurar no vasto espaço da imaginação os
mundos ancestrais que serão agora novos mundos. Assim, espero no
meu percurso poder encontrar estes espaços, onde numa construção
de novas realidades sentidas, através da ativação das memórias, o ser
analítico possa refletir ou anular-se numa luta caleidoscópica entre o
real e o imaginário. Existem ainda outras obras de Dani Karavan onde a
relação com o elemento árvore é constante, e que acentuam as ideias
anteriormente explanadas são elas a obra –"White Square"– em Edith
Wolfson park ,Tel Aviv e a obra –"Orchard"– no Tel Aviv Museum of
Art, as quais não poderia deixar de indicar.
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– LOTHAR BAUMGARTEN –
Foi para mim um encontro com uma obra que me impressionou desde
o primeiro momento. Existia na sua essência uma verdade quase palpá�
vel, que me arrebatava e me impulsionava para o seu interior e que me
fez sentir o centro de todo o ambiente projetado. O primeiro contacto
que tive com a obra/artista foi na exposição que inaugurou o Museu de
Serralves – Museu de Arte Contemporânea, "Circa 68", em Maio 1999.
O segundo contacto foi também, no Museu de Serralves, na exposição
integrada no ciclo "Sobre, Em volta, Dentro da Paisagem", em Abril
2001, tendo estado em contacto muito próximo com o artista, devido
ao meu envolvimento na produção da instalação da sua obra. A obra
e a sua instalação era cruzada de uma forma fortemente sensitiva, por
fotografia, escultura e instalação, numa procura intensa de relacionar re�
ferências geográficas e culturais das florestas tropicais com o contexto
da arte ocidental. Estas obras foram o resultado da vivência do artista,
de 1978 a 1980, entre os Yanomami* da Amazônia venezuelana, que
integravam o projeto com o nome –"À Procura do Eldorado"–. Este
projeto sitiou-se geograficamente na mais antiga formação geológica do
mundo, o –"Escudo das Guianas"–, –"La Gran Sabana"–, e a paisagem
de Makunaíma e o Tëpitón, entre a Venezuela, Guiana Britânica e o
Brasil, terra dos povos indígenas do Taurepan, Arekuna, Ingarikó,
Karina e Kamarakoto. Após vários momentos de tranquilas e intensas
conversas, percebi a sua dimensão de profundidade e de envolvimento
neste projeto, de ter encetado uma aventura pessoal de afastamento a
referências de uma cultura ocidental, para lançar uma procura do lugar
onde a essência é o fundamento do ato de existir. Este afastamento de
uma cultura de desejos preformados, faz com que o seu trabalho se
concentre mais intensamente sobre a forma ocidental de pensar e de
ter consciência da representação da percepção do "outro". Baumgarten
posiciona-se como um elemento de contraste e de equilíbrio, entre as
diferentes formas de compreensão da relação entre os indivíduos e os
seus arredores. É mais uma obra/artista que me impulsiona na minha
procura do lugar da essência existencial. Nunca poderei esquecer a frase
que Baumgarten me disse: "Se escutarmos atentamente os sons, pode�
mos ouvir ecos do barulho selvagem que, se não formos cuidadosos, nos
irão futuramente assombrar."

notas

*
Sobre os Yanomami
Os Yanomami são uma tribo indí�
gena, que tal como a generalidade
das tribos do continente migraram
entre a Ásia e a América para a
América do Sul onde vivem, sendo
considerados a maior tribo exis�
tente numa situação de relativo
isolamento. Habitam as florestas
tropicais e montanhas do norte do
Brasil e sul da Venezuela. As duas
áreas geográficas ocupadas pelos
Yanomami em conjunto consti�
tuem o maior território florestal
indígena do mundo.

(http://www.survivalinternational.org/
tribes/yanomami#actnow)

III . 219

Norberto Ogórek Jorge

III . 220

– MANUEL ALVESS –
No momento de procura e de consolidação dos vários momentos da
minha privada viagem, na Rota das Memórias, fui-me deparando com
diversos artistas e suas obras. Fui caminhando ao seu lado e fui igual�
mente compreendendo os seus intentos, nos itinerários que tinham
traçado no interior das suas particulares viagens. O encontro com o
singular artista pintor Manuel Alvess foi um desses casuais encontros,
que me levou a regressar a momentos de específicas reflexões sobre a
minha individual pesquisa e a casualidade da pertinente afinidade com
os singulares objetos, do autor, contentores e/ou conteúdos. A deter�
minação de me posicionar na reflexão sobre este específico aspeto,
da obra de Manuel Alvess, passou pelo desenvolvimento pessoal do
terceiro Instante do Momento "Verticalidades do Silêncio", analisando
o texto produzido por João Fernandes e Sandra Guimarães de apre�
sentação de Alvess da sua exposição realizada no Museu de Serralves
2008. Apreendo a dimensão da sua particular e secreta obra, onde os
seus objetos encerram em si a dimensão da ambiguidade do absur�
do e que vão produzindo uma intrigante desorientação propiciando
uma reflexão e uma incerteza sobre os seus usos. Os objetos/esto�
jos que seguidamente vou apresentar implicam frequentemente uma
ação, mesmo que a esta se reduza à abertura da caixa/estojo que se
apresenta. Passo a citar três das suas obras onde o uso do estojo é fun�
damental para a integral percepção do objeto como corpo contentor
e contido. –"Lettres, dix piéces," c. 1970 – nesta obra, um objeto/estojo
anuncia um puzzle de 10 peças. Quando o abrimos, deparamo-nos com
dez letras de metal que poderão ser dispostas de maneira a formarem
a palavra "DIX LETTRES"; o número de objetos, que somos convida�
dos a manipular, equivalem ao quantitativo numérico dos mesmos. Na
obra –"Grille d’Aaération", c. 1970 –, Manuel Alvess estimula-nos uma vez
mais a abrir este segundo estojo e a manusear o objeto nele contido.
A ação por nós efectuada faz surgir a palavra "AIR"; somos novamen�
te confrontados com um objeto contentor que estimula em nós uma
ação de procura e de encontro com o contido nesse, também, objeto
ativador de uma postura dinâmica. Por último foco a minha atenção
no estojo –"Le Seizimètre d’Alvess" 1971–. O caminho que percorro vai
pontualmente intersectando o caminho que também o artista Manuel
Alvess foi traçando. O encontro com o presente objeto/estojo e com o
pensamento que o antecede, cria em mim a inquietação de estar diante
de uma parcela do meu próprio pensamento. Manuel Alvess na sua ob�
sessiva desconstrução da exatidão das unidades de medida, anuncia em
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1971 o "Le Seizimètre" como o mais exato dos instrumentos de medida.
No percurso de crescimento do meu atual projeto e na elaboração do
específico Instante "Substâncias–Sussurros" produzi um estojo o qual
denominei "Passada Padrão", métrica que uso para cartografar o espaço
que me predisponho trabalhar. A conexão está inevitavelmente corpo�
rizada entre estas duas obras que, embora geográfica e temporalmente
distantes, materializam a mesma vontade.

Lettres, dix piéces c. 1970
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Crossing Marks the Sahara
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Where the Walk Meats the Place – a Six Day Walk in the Hoggar The Sahara
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– RICHARD LONG –
Com o qual tive uma relação de proximidade na instalação de algu�
mas das suas obras na exposição que esteve patente Mercado Ferrei�
ra Borges, no Porto. Em conversas, decorrentes dos encontros para a
montagem da exposição, pude falar com ele sobre os fundamentos das
suas procuras, na sua confissão afirmou não mais poder ser um simples
observador da natureza, pois sentia uma necessidade de se envolver
intimamente na sua dinâmica numa ação de respeito e de íntima simbio�
se. Na sequência deste encontro, surgiu um novo tempo de reflexão,
pois tudo o que foi dito deixou uma profunda marca. Sentia em mim
uma vontade recorrente de me integrar, de estar mais uma vez de vol�
ta aos meus percursos, pelos espaços onde tantas vezes, no passado,
tinha vivido momentos de plena simbiose com os elementos naturais.
Richard Long dizia-me, que o seu ato de caminhar era já uma primeira
ação estética. A primeira ideia que me ocorre é o paralelismo com à
ação nómada, e relativamente a este pensamento Francesco Careri no
seu livro "Walkscapes" concretiza esta reflexão, quando menciona o
ato nómada como uma forma estética capaz de intervir nos espaços de
paisagem terrestre. Neste contexto o ato de caminhar que ele contex�
tualiza, como ato nómada, é caracterizado como forma de intervenção
na paisagem terrestre, levando consigo significados simbólicos do ato
criativo. Podemos constatar que, na perspectiva de Careri, o caminhan�
te é ele mesmo a ferramenta modeladora do espaço.
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OBRAS
– A Calçada –
Não posso deixar de referir esta obra que apresenta semelhanças com
o conceito das viagens possíveis, aqui patente através do movimento,
passagem e encontros com os espaços, numa atitude ativa onde siste�
maticamente somos impulsionados a um confronto com novas manei�
ras de analisarmos a obra, o lugar e de nos questionarmos perante a
nossa atitude de caminhantes solitários. A obra temporária –"A Calçada" 1996 – instalada em Wienner Neustadt, Áustria, do artista Tadashi
Kawamata, é uma estrutura em madeira que apoia um passadiço que
se encontra elevado a quatro metros e meio de altura e com duzentos
e cinquenta metros de comprimento. Esta construção, envolve uma ilha
de edifícios, parte de uma rua lateral e chega à praça do mercado. O
passadiço oferece assim uma nova visão do lugar que circunda e sobre
o espaço onde está inserido. Esta passarela é dotada de bancos, um
simpático convite a uma permanência e à contemplação desta incomum
visão do espaço.

– Torre–Portão –
A obra que se situa geograficamente em Friedrichsberg, Alemanha, é
do artista Claus Bury e analisa os estímulos sensoriais que exploram a
curiosidade e a consequente reflexão sobre o espaço e o "eu". –"Torre–Portão"1991–, situa-se numa clareira relvada e rodeada de árvores. A
obra pretende estimular a natural curiosidade e o desejo de explorar
que a todos nos assiste, perante um novo e estranho objeto. A esca�
da íngreme e o portão monumental são dois elementos que servem
de polos de atração, chamando-nos para o interior desta imponente

Calçada
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estrutura em madeira constituída por duas torres simétricas, com ter�
raços abertos que nos convidam a contemplar o céu. Ao circular pela
escultura e ao subir as escadarias, somos confrontados com uma di�
versidade de vistas, perspectivas e compartimentos, cuidadosamente
organizados, que vão aumentando exponencialmente a experiência
sensorial do "eu" em relação ao ambiente natural envolvente.

Casa (Grove Road)
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– Casa –
A –"Casa" 1993 – obra produzida, em Grove Road, n.º 193, East of Lon�
don, pela artista britânica Rachel Whiteread. A escultura em questão é
a representação objetiva, na qual a casa real, uma das casas vitorianas
existentes no local, foi usada como molde e preenchida com betão inje�
tado que ocupou o vazio desta. Existe, neste trabalho uma grande carga
de referências ligadas à memória coletiva. Este é um vazio cheio de me�
mórias de vivências do espaço – casa interior. Foram "cofradas" histórias
de vida; estão presentes no betão subtis marcas do uso desse interior,
quase se podem ouvir os sons do passado a fluir por entre os poros do
betão. Este é um monumento à intimidade, ao abrigo. Tudo ficou ex�
posto, mas continuamos a não conseguir penetrar no seu interior. Em�
bora sejamos capazes de reter na memória uma experiência significan�
te, somos tentados a congelá-la no tempo, atribuindo a esta lembrança
uma presença material. As fotografias e os souvenirs são os exemplos
mais comuns de recordações pessoais que traçam os vários estágios das
nossas vidas. Os equivalentes institucionais serão os monumentos e as
relíquias. No entanto, um monumento comemorativo não é apenas a
manifestação física de uma memória coletiva�������������������������
, representa uma determi�
nação de recordar e aprender com o passado. Nem sempre, porém,
precisamos de estímulo material, um objeto, para recordar. Um som ou
um odor podem despertar uma lembrança; até mesmo uma palavra
ou uma cor farão com que retornemos ao passado. A criação de uma
memória ou pensamento é um processo de diálogo entre observador e
observado. Aquilo que se vê é baseado na forma exterior, mas o modo
como isso se interpreta, organiza e como se dirige a atenção afecta, por
sua vez, o que é visto. O organismo humano é altamente adaptável e
flexível e grupos diferentes de indivíduos têm sempre visões diferentes
da mesma realidade exterior. Não necessitamos de mais do que um
fragmento que aluda a algo para que possamos fazer uma reconstrução
exata de uma situação e relembrá-la. O pequeno fragmento ou um
detalhe pode ressuscitar o que há muito tempo desapareceu, será uma
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nova vivência, certo, pois estaremos noutro espaço e noutro tempo a
experienciá-la, não será uma reconstrução exata, mas será o que dela
ainda podemos construir e reconstruir.

– Grande Cretto –
O –"Grande Cretto" 1985 –, trabalho construído em, Gibellina, Sicília,
pelo artista italiano Alberto Buri. Em 1968 a vila de Gibellina foi destruída por um terramoto. Dezassete anos após a catástrofe foi proposto
ao artista a realização de um monumento sobre as ruínas desta vila. O
artista recuperou as plantas topográficas da antiga vila construindo uma
rede de ruas entre grandes placas de betão armado com um metro
e meio de largura por dois metros de altura. O impacto do trabalho
é impressionante e contundente. Uma superfície de mais de cem mil
metros quadrados de betão numa colina, no interior de uma zona rural.
Toda a vida da vila, que desapareceu com o terramoto, manifesta-se
agora formando um imenso terreno inerte, rasgado em profundidade
pelas memórias do que foi um dia esse lugar. Repete-se nesta obra uma
exaltação à memória coletiva, está-se na presença de uma obra com
uma dimensão que ultrapassa a fronteira física da percepção do lugar.
Neste processo de compreensão e representação do lugar, do espaço
e do mundo existe a necessidade de refletir se, a ténue fronteira que
existe na percepção sensorial ("eu" e o espaço envolvente) será entre a
realidade e a memória ou se entre o físico e o metafísico, ou seja, entre
o objetivo e o que fica para além do que é explicável racionalmente. O
desejo de se agarrar ao transitório e de preservar um momento passa�
geiro faz parte da natureza humana.

– Viagens –
Sou intensamente atraído pelo desejo de viajar e confronto-me muitas
vezes com a tenacidade com que esse desejo me assedia. As minhas
viagens, físicas e mentais são o início de uma experimentação prática
e teórica dos meus projetos artísticos. Tornou-se então claro a impor�
tância do encontro, no Museu de Serralves em 2008, com as obras
reunidas em torno das "viagens" de Robert Rauschenberg, entre 1970
e 1976 . Senti-me a iniciar uma viagem que extravasava largamente as
barreiras do meu corpo físico e me impelia a experienciar novos uni�
versos sensoriais. Éramos capturados sensorialmente para os lugares,
desta imensa viagem, nos quais as matérias e os objetos nos impeliam.

Grande Cretto
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As referências nas obras eram a primeira pista que nos era oferecida,
incitando-nos a empreender as nossas próprias viagens. Éramos ainda
confrontados com matérias tão singulares como: o cartão, o ferro, o
tecido, a borracha, o bambu, a corda e até mesmo as especiarias. Nelas
existe o singular característico de cada viagem. Há uma busca de sim�
plicidade simbólica dos materiais que, no entanto, revelam a totalidade
dos lugares e da história. A utilização da caixa de papel parece ser o
perfeito exemplo da definição de material enquanto elemento único/
múltiplo e enquanto elemento versátil da matéria dotada de forma.
As caixas dobram-se e desdobram-se, são impregnadas por marcas
de vida, de fragilidade e por diferentes destinos, como todas as viagens
humanas. Passam da bidimensionalidade para o volume tridimensional
através de uma dobra. São caixas e as caixas podem trazer dentro de
si a metáfora de um país. A pobreza ou a simplicidade dos materiais e
a beleza e eficaz depuração das obras remeteu-me para espaços de
realidade inimaginável, como se da procura de um "paraíso artificial" se
tratasse. A exposição transportou-me para um secular universo diáfa�
no e silencioso, onde as paisagens da Índia, de Veneza e do Egito eram
lugares de referência.
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– Plegaria Muda –
Quando me desloquei ao CAM – Centro de Arte Moderna – Fundação
Calouste Gulbenkian, e penetrei no intenso e sublime silêncio da instala�
ção da escultora Doris Salcedo, senti um doloroso e angustiante sufoco,
era uma sensação de profunda inquietação. –"Plegaria Muda" 2008-2010 –,
é constituída por centenas de elementos escultóricos idênticos, cada
um dos constituintes compostos por duas mesas de madeira retan�
gulares sobrepostas e com os seus tampos virados um para o outro.
Como separação entre estas mesas evidencia-se uma negra e com�
pacta camada de terra, germinadora da vida de ervas que trespassam,
através das frinchas, o tampo da mesa superior. Estes elementos escul�
tóricos constroem uma instalação que me remete numa penetrante e
íntima reflexão, sobre a fragilidade da condição humana. Esta floresta/
cemitério propõe-me uma marcada relação de dramática solenidade,
onde o caminhar por entre estes contentores, estes corpos de terra
prensada reprimida, que com uma obstinada persistência gera a vida
destas frágeis ervas, que insistentemente vão irrompendo por entre
estas caixas de muda repressão e morte, não podem despertar senão
intensas emoções. Doris Salcedo transfere para a instalação, com uma
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perturbante sensibilidade, as violentas memórias coletivas daqueles que
na Colômbia sofreram a perda de entes queridos. O ritual em que sou
envolvido é de uma pungente humanidade. Doris Salcedo marca, atra�
vés de uma chocante memória coletiva, este transcendente ambiente
de dilacerantes sonoridades mudas.
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PERCURSO PESSOAL
ENCONTROS E PARTILHAS COM OS OUTROS
Gostaria de olhar o espaço como se de um elemento cartográfico tri�
dimensional se tratasse. Um trabalho de colagem e descolagem simul�
tânea com um ritmo muito próprio. Identificando-me assim como um
construtor e um demolidor.

– 1993 –
Numa parte do meu percurso estive, como diretor de produção, envol�
vido nas Jornadas de Arte Contemporânea, Porto – 1993, onde me foi
facultada a possibilidade de poder lidar de perto com obras e artistas
que foram importantes, mais uma vez, para a minha formação como
indivíduo consolidando, referências fundamentais para o meu percurso
como artista/escultor.
Desde o primeiro momento da minha envolvência com este evento,
que mobilizou toda a cidade para um acontecimento inovador no plano
cultural da cidade do Porto, este foi encarado, por mim, como uma
oportunidade única de me envolver nos bastidores da produção da
exposição das obras e nas reais preocupações, por parte de alguns
artistas, em intervir especificamente nos espaços definidos pela organi�
zação, nomeadamente pelo mentor do evento – João Fernandes.
Das dezenas de artistas e obras envolvidos, alguns destes artistas e
algumas destas obras, com as quais eu lidei intimamente, tiveram uma
vital importância para o meu entendimento da orgânica da instalação
das obras e de todas as profundas referências e relações dos artistas na
produção dos seus trabalhos.
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notas

*
Catálogo das "II Jornadas de Arte
Contemporânea do Porto", Moa�
gens Harmonia, 1993.
**
Sobre o "espaço"
Refere-se aqui a palavra "espaço"
como espaço específico da obra.

Ano em que na Fábrica das Moagens Harmonia, espaço situado na zona
do Freixo no Porto, nas II Jornadas de Arte Contemporânea do Porto
se realizou a exposição "A Pasta de Walter Benjamin", que teve An�
drew Renton como curador.
Estando envolvido na produção desta exposição, considerada por mui�
tos, influente, seminal, quase mítica no panorama da arte contemporâ�
nea portuguesa, pude contactar intimamente com todos os jovens (na
altura) artistas britânicos que participaram. Estive em contacto diário
com Andrew Renton, numa primeira fase e seguidamente com os ar�
tistas emergentes da arte britânica, como as irmãs Jane e Louise Wil�
son, Douglas Gordon, Christine Borland, Graham Gussin, entre muitos
outros. A montagem articulou o restauro do edifício com a execução
dos projetos dos artistas. Estes mantiveram-se, ao longo do processo,
em contacto contínuo com o comissário e comigo. A intervenção dos
arquitetos limitou-se a um mínimo restauro para que se garantisse a
estratégia da exposição. Como escreve Andrew Renton no catálogo:
"(…) à medida que cada artista entra em contacto com o edifício, assis�
te-se a um processo de revelação, desfazer e de clarificação, em lugar
de sintetizar, de converter".*
Todo este processo, a pesquisa, a colaboração exigida pela natureza
do projeto e a profunda relação com o espaço foi para mim revelador
de uma atitude de investigação prática na produção da obra. Esta in�
tervenção no lugar definido passou por diversos momentos e ações:
analisando-o, �����������������������������������������������������
experienciando-o e atuando nele, num processo de des�
construção e construção conseguindo como objetivo final a fruição to�
tal do corpo da obra – o Espaço **.
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– 1996 –
Não posso deixar de ter presente as várias conversas tidas com Cildo
Meireles, Casa de Serralves, 1996, nas quais a relação sensitiva que me
foi passada através das suas obras se concretizou e intensificou numa
relação afetiva com o seu autor.
Cildo encarava o seu trabalho como sendo fluxos variáveis do pensa�
mento onde as relações com a envolvente e as pessoas incluídas eram
o âmago da sua obra. Ambos levavam-no à produção de obras de
carácter sensitivo muito forte como foi experienciado na obra: –"Volátil"–, casa produzida no campo de ténis no jardim de Serralves, onde,
foi colocado pó de talco, até trinta centímetros de altura. O espectador

PERCURSO PESSOAL • ROTAS DE MEMÓRIA

deslocava-se nesse espaço descalço, participando assim, num jogo sen�
sorial de reinvenção física do próprio corpo. Numa fase do trabalho do
Cildo Meireles, o espaço e o lugar é analisado como um local carrega�
do de características sociopolíticas e religiosas, como por exemplo em
–"Inserções em Circuitos Ideológicos"–, em –"Zero Dollars"– e em
–"Missão/Missões, como construir uma Catedral"–, nos quais ele se
sentia impelido a ser ativador de consciências e de memórias.
Para mim, motiva-me analisar o lugar como fonte inesgotável de ações,
assumindo uma atitude de interpretação, de carácter sensitivo e não
estritamente racional e que se encontra patente nas minhas obras –"A
Serra e Eu" 1992–, Serra de Aires e Candeeiros e –"Corpos Escondidos-Espaços de Contemplação – Espaços de Recolha" 1994 –, Maia.
Se estas minhas incursões pelo mundo dos bastidores da arte me leva�
ram a entender mais profundamente os variados e, por vezes, comple�
xos processos de desenvolvimento de uma ideia, numa real produção
artística, também me deram a perceber que a minha investigação e a
minha produção no campo da arte teria de incidir cada vez mais na
experimentação pela prática da vivência dos espaços, tendo sempre em
atenção a delicadeza dos pequenos pormenores.
É minha convicção, que nós, artistas plásticos, deveríamos ser capazes
de proporcionar uma nova visão sobre o espaço�����������������������
, restaurando as dimen�
sões míticas e culturais, tomando consciência das histórias que o for�
mam e constituem, tornando-o assim no lugar primeiro, no elemento
fundamental que participa e integra o nosso autoconhecimento.
É portanto, na minha opinião, primordial entendermos que a maneira
como nos envolvemos no mundo, depende diretamente da relação de
proximidade que temos com o lugar e com os seus fruidores. Só per�
tencemos a um lugar se o experienciarmos, se conhecermos as suas
histórias. Encontrar esse lugar do princípio, da génese é o primeiro
passo para encetarmos a procura ontológica da origem.
"Debemos profundizar en el conocimiento de nuestras relaciones con
los demás, como parte de una ecología cultural, y tomar conciencia
de nuestra posición como artistas y trabajadores y trabajadoras cultu�
rales(…)A arte comprometido con el lugar debe formar parte de un
proceso más amplio." (Lippard, 2001, p.p. 56-57)

Zero Dollars

Projeto Coca-cola

Missão/Missões, como
construir uma Catedral
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
"A arte faz-se para transformar as imagens do quotidiano. Consciência
do atrofiamento que os factores urbanos e culturais exercem sobre
a alegria mais profunda do ser, na ausência de uma intimidade com a
natureza…" (ALBERTO CARNEIRO, 1991, p. 62)

Rotas de Memória, foi o início de uma intemporal viagem com um
duração prevista, mas sem uma específica situação de chegada. Parti,
para esta expedição, com um forte desígnio de procurar os itinerários
ideais para desbravar os mais ínfimos e autênticos lugares das minhas
memórias transmutando-as, sempre que possível, para espaços de pos�
sível desobscurecida análise. Muni-me de todos os instrumentos viáveis
para transporte, nada me poderia escapar. A bagagem de que me muni
trazia o peso da humanidade. Foram vários os dias de indecisão e de
angustiantes situações de inaptidão em encontrar o início do trilho que
me levaria a encetar o caminho do reencontro com as histórias que me
tinham construído, enquanto recetáculo corpóreo de estímulos sensiti�
vos. A inquietude, o perturbador anseio pela partida foi-se apoderando
de mim levando-me a tentar perceber qual a magnitude da viagem que
estava prestes a experimentar.
Era essencial traçar uma rota, aquela que me poderia incitar a desenvol�
ver uma íntima compreensão do método de conhecimento que estava
próximo a instigar.
Pela minha experiência enquanto viajante escultor era fundamental es�
tar convicto do lugar de onde pretenderia partir e o ambiente sensi�
tivo que pretendia, a fim de conceber um corpo escultórico novo e
adequado. Tendo estabelecido os pressupostos que regiam o início da
viagem, era agora primordial recuperar a minha identidade enquanto
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caminhante. Este era um itinerário de revisitação aos locais físicos de
uma outra existência de mim, expondo e recriando, metaforicamente,
analogias de reconstitutiva subtileza da conexão com a agora existência
de mim enquanto artista/escultor.
"para todo o início contempla-se um final, para toda a partida, um
objecto projectado. No entanto, gastamos a maior parte do nosso
tempo entre dois pontos fixos de referência: no caminho para algum
lugar, no processo de fazer alguma coisa, ou ir em direcção a alguém.
Ao contrário da natureza finita de um início ou de um final, o trajecto
em direcção ao destino pretendido, seja ele um lugar ou uma condição,
implica um movimento persistente e contínuo. Este movimento cria
uma condição de fluxo permanente que combina a percepção do tem�
po e do espaço, independente de seu ritmo e direcção. O resultado é
um estado de transição sucessiva." (DORNBURG, 2002, p. 34)

A partida é convictamente iniciada, a reflexão colocada na bagagem
conceptual era definidora do itinerário a percorrer e dos ambientes
emotivos a estimular. Como escultor vou explorando as memórias do
homem em mim, procuro incessantemente todas as suas referências da
outra vida (dos vários fragmentos que nos compõem) e vou-me rela�
cionando com os seus/meus lugares de memória imemorial. Envolvo�
-me profundamente no seus/meus lugares, relaciono-me com as suas
mais remotas conexões afetivas e reconstruo, sensitivamente, espaços
de uma outra dimensão, onde a intervenção se transmuta para um ou�
tro espaço de pungentes relações, através de corpos escultóricos que
deslocam para o campo da Arte, as perturbáveis, porque genuinamen�
te penetrantes, viagens nas memórias do eu homem. As reflexões re�
lacionais com os espaços naturais e suas árvores transferem a essência
emotiva das relações criadas para um campo de análise mais amplo das
conexões sensitivas dentro dos espaços de ação artística. Faço aqui um
processo de ponderação sobre a possibilidade de se transferir para o
outro, ativadores sensitivos que possam devolver, ao espaço da conce�
ção, momentos de penetrante reflexão sobre a transmutação do ruído
ao silêncio, esse de carácter de viagem sensitiva para um regresso ao
princípio, ao encontro da essência, elemento motivador de intemporais
reencontros com os sonhos e as lembranças.
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"Uma memória imemorial trabalha numa retaguarda do mundo. Os
sonhos, os pensamentos, as lembranças formam um único tecido."
(BACHELARD, 2003, p. 181)
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Viajo, acompanho, caminho lado a lado, com este eu homem, por per�
cursos cheios de infindos lugares onde os pensamentos, as lembranças
de mim se confundem com a realidade que magnanimamente se vai
declarando. Encontro-me a percorrer as rotas marcadas num itinerário
que reconheço como meu, mas a indefinição dos encontros que se vão
operando, nos lugares de descanso, colocam-me numa ansiedade nun�
ca anteriormente experimentada. O homem vai continuando irreversi�
velmente, com passadas determinadas, marcando o meu incondicional
reencontro comigo e com as árvores que vão contando histórias do
outro em mim. Reconheço em mim a vontade de expressar ao homem
e aos seus lugares de sensíveis estados de imersão, a infinita gratidão da
partilha afetiva que me está a assinalar, com indeléveis marcas, a essên�
cia da busca pela honestidade do processo de regresso ao meu outro
universo. Esse de infindáveis debates, onde a recolha e o silêncio são
os ambientes onde a existência se pauta por tempos de indeterminado
prazer emotivo e de partilha convosco. A minha identidade, também
como escultor, faz de mim o responsável e diligente produtor de imen�
suráveis lugares de viagens sensitivas nos trilhos da vossa memória dos
outros vós. Este regime determinado pelo escultor em mim incrementa
a possibilidade de penetrar nos corpos escultóricos que materializam e
estimulam processos de revelação e de reflexão estética neste singular
universo da ação artística.
"No regime estético das artes, os objectos artísticos são identificados
enquanto tais porque pertencem a um regime específico do sensível."
(RANCIÈRE, 2010 p. 24)

O estímulo originado pela Viagem, que o homem estimulou no escultor,
foi acompanhado por um delicado planeamento, foi traçada uma Rota
que se encaminhava num percurso de intemporais, porque na memória,
vivências emocionais que desembocavam em momentos de profundas
indecisões de Itinerários a determinar como fundamentais na toma�
da de consciências relacionais de partilha com os outros. Desenvolver
ações de identificação do presente escultor com os espaços e recriar
dimensões de envolvência das suas intervenções artísticas e da relação
que as mesmas criavam em vós foi uma preocupação que sempre me
assolou. Era fundamental criar regimes de identificação com os corpos
escultóricos que deixassem criar singulares relações de profundo reco�
nhecimento com as Rotas cartografadas, insistentemente, no decurso
deste roteiro que me dispus a expor-vos. Transportar-vos para o mundo
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do eu homem que precedeu o eu escultor era de uma indispensável im�
portância. Refletir sobra a importância da ativação de todos os sentidos
no espaço de experimentação escultórica foi o presumível definidor de
toda a atuação artística desenvolvida, o silêncio foi angustiantemente
procurado, foi dissecado nesta mesa de intervenção conceptual e de
concretizações matéricas de uma sistemática precisão no que concerne
ao desenvolvimento dos corpos escultóricos dentro do procedimento
criado no universo da estética da intervenção artística.
"O regime estético das artes é o regime que identifica a arte no singu�
lar, dissociando-a de qualquer regar específica, de qualquer hierarquia
dos temas, dos géneros e das artes." (RANCIÈRE, 2010 p. 25)

A dimensão das partilhas, foram infinitamente reveladoras, de uma qua�
se universal relação de afetos que é produzida, a um nível genealógico
da existência da árvore, na memória intemporal das essências simbóli�
cas que povoam o universo do imagético humano.
Foram metamorfoseadas relações de uma singular pureza afetiva que
reformulou intimamente a dimensão do meu lugar e do vosso lugar,
analisando numa perspetiva aérea o lugar meu e vosso. Não existem
dúvidas sobre a dimensão do lugar sensitivo criado. A nossa noção de
tempo não mais faz sentido, a dimensão temporal das relações com
os espaços naturais deixam de ser comensurados pelo nosso cânone
de medição do tempo, os modelos de medição são de carácter cíclico
por isso marcados por um outro tempo e esse respeita as condições
intrínsecas da origem e do final.
"Para as árvores, a dimensão temporal insere-se no ciclo repetido das
estações, reproduz exemplarmente, através das metamorfoses de um
ser particular – a árvore –, o jogo universal da vida e da morte. Da ge�
minação à floração, da frutificação à queda das folhas, a metamorfose
das árvores organiza, à vista dos homens, a passagem do tempo, como
se fosse uma espécie de maravilhoso relógio cósmico." (DUMAS, 2007, p.36)
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A comensuração da ação humana, nas relações com os lugares e com as
árvores que os habitam, desliga estes da noção da realidade de pujante
dramatismo. Planifico a minha Rota, traço Itinerários de profunda emo�
ção, restabele�����������������������������������������������������
ço���������������������������������������������������
a minha, vossa, nossa conexão com o ato que trans�
muta a existência para uma ação de restruturação íntima de regres�
so ao princípio, à plenitude do encantamento com a cíclica e genuína
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transmutação do ambiente natural. E com toda esta vivência profunda,
vamos caminhar lado a lado, observando as paisagens sensitivas das
nossas memórias sobrevoando com uma atenção memorada, a nature�
za em que estamos integrados associando sentimentos e devaneios que
vão conferindo à contemplação um maior sentido, uma maior relevân�
cia, ampliando o deleite de a ensaiar e de a usufruir.
"Estava sentada à porta de uma casa como não creio que tenha havido
alguma outra no mundo porque nela viveu gente capaz de dormir com
porcos como se fossem os seus próprios filhos, gente que tinha pena
de ir-se da vida só porque o mundo era bonito, gente, e este foi o meu
avô Jerónimo, pastor e contador de histórias, que, ao pressentir que a
morte o vinha buscar, foi despedir-se das árvores do seu quintal, uma
por uma, abraçando-se a elas e chorando porque sabia que não as
tornaria a ver." (SARAMAGO, 1998, p. 7)

Homem tu és o outro que estás em mim. Identifico-me plenamente
contigo, mas estes são os agora meus dias e as agora minhas horas.
Defino-me visceralmente como escultor, como caminhante poético e
definidor do interior regime de procedimentos no sensitivo universo do
corpo escultórico da minha ação artística, que partilho convosco am�
pliando exponencialmente o meu singular lugar de ação como escultor,
criando individuais regressos das etéreas e tumultuosas viagens.
"Este regime afirma a absoluta singularidade da arte, ao mesmo tem�
po, destrói qualquer critério pragmático susceptível de identificar essa
singularidade." (RANCIÈRE, 2010 p. 25)

Esboço e traço um limite na extensão das linhas riscadas nas lembran�
ças dos trilhos acústicos mapeadas na memória dos silêncios, estes ma�
pas são desenhados com sensíveis, mas penetrantes, linhas sonoras que
vão preenchendo a singular cartografia dos corpos escultóricos que vão
habitando o espaço. O silêncio espectado vai harmoniosamente sobre�
voando os lugares privados das sensitivas memórias, por mim subtil�
mente cartografados nos íntimos lugares das vossas imateriais reminis�
cências. O pungente silêncio que especta a angústia da não existência
é refletida aqui como sonoridades de plena existência de vidas, que
sussurram histórias de imemoriais durações de intemporais relações
com os anteriores lugares da origem, o silêncio do vácuo leva-nos a um
limite que teremos de ultrapassar, é a eterna luta entre a insânia e a
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razão. O silêncio puro aquele que me fala, que intenta o som sem con�
seguir articular uma sonoridade é a invisibilidade do ruído da ação, são
os sussurrantes momentos de íntimas partilhas com o homem que se
define como o primeiro, o anterior ao escultor. Reocupo o espaço com
a procura do silêncio puro e busco o pensamento de mim para regres�
sar ao silêncio da origem, defino como escultor a intenção de devolver
o meu lugar de atuação artística, ao lugar do silêncio do encontro de
histórias de sussurrantes vidas, as vossas, as minhas, a surdez embrulha�
-nos, a mim e a vós. Vamos partir, vamos caminhar, vamos escutar só o
silêncio, vamos regressar ao princípio.
"Na busca de um pensamento oculto sob os sedimentos expressivos
desenvolve-se a geologia do silêncio." (BACHELARD, 1990, p. 259)

Rotas de Memória, foi o início de uma intemporal viagem com um
duração prevista, sem uma específica circunstância de chegada e sem
um fim anunciado.
Viajar nesta Rota traçada tem sido uma aventura, onde os encontros
têm sido orientados por inúmeros itinerários com infindos trilhos que
levaram a reencontros de inimagináveis dimensões. Defino a minha
ação como escultor, como alguém envolvido na atividade artística de�
senvolvi um processo de produção conceptual que me redefiniu como
agente estimulador de relações sensoriais com os espaços das minhas
memórias, transmutando lugares que partilho convosco criando ações
de reencontro com as vossas histórias produzindo uma história, essa
coletiva, dentro do meu/vosso/nosso espaço, contentor de reconstruí�
dos lugares produzindo o lugar, esse também coletivo.
O roteiro desta Rota continua em construção, já muitos lugares foram
revisitados, reconstruídos em relações de emotiva partilha, o regresso
não está previsto. O mapeamento destes fragmentos, pertença de uma
extensa e dinâmica Cartografia do pensamento e da memória, conti�
nua a produzir processos de experimentações sensitivas no interior do
meu corpo escultórico.
"Murmúrios e estrondos são contíguos. Ensinam-nos a ontologia do
pressentimento." (BACHELARD, 2003, p. 181)
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ANEXOS

ANEXO I

Exposição Come to DAD – Museu FBAUP
Enxertias, Acções Prostéticas – Eu e o Lugar (Momento 0)
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ANEXO II
O MEU TRABALHO ESCULTÓRICO
Não posso deixar aqui de fazer referência à minha investigação prática
como artista plástico, Escultor.
Passarei a apresentar alguns dos meus trabalhos que vão colocar a mi�
nha presente investigação, não como o início de um processo, mas sim
como uma continuação lógica e pertinente de uma inquietação que
me tem acompanhado ao longo do meu percurso como ser humano e
consecutivamente como escultor.
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A Serra e Eu 1992
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Em 1992 fui convidado para participar no simpósio de pedra na Serra
de Aires e Candeeiros. Foram-me colocados dois blocos de Calcário,
Moca Creme, para o desenvolvimento prático do meu projeto.
Após duas semanas de caminhadas pela serra, numa relação de imer�
são nas histórias da montanha e dos seus usufruidores, pastores, com os
quais passei vários dias de trocas de afectos e memórias, percebi que as
concavidades naturais existentes em toda a serra eram a consequência
óbvia do ditado popular: “água mole em pedra dura, tanto bate até que
fura”. O encontro com esta característica, nesta serra em particular, foi o
elemento que despoletou o desenvolvimento do trabalho “A Serra e Eu”.
Na continuação do meu percurso apresento o trabalho: Memória de
uma Árvore, 1994.
Aqui a reflexão passa pela procura de “Congelar” um determinado
elemento que levaria ao encontro das memórias do momento e do ob�
jecto da minha fruição Árvore, levando-me a viagens de relações com a
terra que se foram estruturando na sequência dos tempos.

Memória de uma Árvore 1994
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No trabalho: Corpos Escondidos-Espaços de Contemplação – Espaços
de Recolha - 3Dimensões3, Maia 1994.
Em 1992, aquando da minha estada no simpósio na Serra de Aires e
Candeeiros e da relação criada com a serra nos vários momentos de
contemplação, ficou retido na minha memória o momento do encontro
com as linhas que os muros, de junta seca, em pedra calcária, faziam ao
longo da encosta e do silêncio de partilha de pensamentos com a serra
– ela ouvia-me — levou-me novamente a viajar ao local e após longos
momentos de análise e de conversas com os agricultores na serra, de�
cidi que fazia todo o sentido transladar a serra, através dos seus muros,
fazendo uma desmontagem de dez metros de muro, numerando todas
as pedras e fazendo esquemas de desmontagem e consequente mon�
tagem, para o espaço de galeria. Esta descontextualização criou todo o
conceito da instalação no espaço expositivo.

Corpos Escondidos-Espaços de Contemplação – Espaços de Recolha - 3Dimensões3 1994
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O projeto: Meu Percurso, 1995, cria um laço muito estreito com a fase
1.2. do projecto “Enxertias, Acções Prostéticas”.
Foi o momento de reflexão sobre o meu estar no Mundo e sobre a
importância do outro em mim que consequência o projeto Pontos de
percurso, ESBAP/FBAUP, Alfandega do Porto, 1995.

Pontos de percurso 1995 (estudos)
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Pontos de percurso 1995
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