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Resumo

Passagem é um projeto que assim como a palavra indica,
mantém uma relação com o tempo e o espaço. Também aplica
o sentido de fragmento em sua produção pois é constituída
por vários e sugere algo que se transforma e que transita, além
de funcionar como um bilhete para uma viagem no tempo.
A produção plástica é composta por uma coleção de
fragmentos: textos, imagens e objetos que são a síntese da
experiência vivida desdobrada em um outro corpo
independente através de traduções sucessivas: do efêmero à
palavra que se torna objeto instalado no espaço, formando um
arquivo com qualidade performativa.
O processo discute a memória enquanto construção narrativa,
aquilo que resta da experiência é ficção, apesar de possuir
alguma relação com o fenômeno a qual se refere. Resultado de
relações de impacto, a produção é a reação a determinados
afetos que por sua vez gera outros. Este caderno opera a
mesma lógica da produção plástica, fragmentos que são
consequência de reações à determinados materiais de
referência que acompanharam o desenvolvimento da prática
artística.
Quando dispostos justapostos, os fragmentos desenvolvem
raciocínios transversais tal como o pensamento que parece
caminhar através do tempo, trazendo o passado e futuro para
o momento presente. O material implica uma postura ativa
para ser acessado, sugere pontos de encontro, mas quem os
liga é aquele que observa. A desautomatização da percepção
proposta no projeto e neste caderno aponta que olhar é ação.
E, é com uma ação poética que este caderno se conclui,
mantendo o projeto em aberto pois este não se encerra aqui.

Palavras-chave: passagem, fragmento, experiência, diário,
coleção, arquivo.
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Abstract

Passage is a project that as the word indicates, maintains a
relation with time and space. It also applies the sense of
fragment in its production because it is constituted by several
and suggests something that is transformed and that transits,
besides it functions as a ticket for traveling in time.
The plastic production consists of a collection of fragments:
texts, images and objects that are the synthesis of the lived
experience unfolded in another independent body through
successive translations: from the ephemeral to the word that
becomes an object installed in space, establishing an archive
with performative quality.
The process discusses memory as a narrative construction,
what remains of experience is fiction, although it has some
relation to the phenomenon to which it refers. Result of
relationships of impact, the production is the reaction to
certain affections that lead to others. This notebook operates
within the same logic of the plastic creation, fragments that
are the result of reactions to certain reference materials that
accompanied the development of the artistic practice.
When arranged juxtaposed, the fragments develop a
transverse thinking, such as the thought that seems to ramble
through time, bringing the past and future into the present
moment. The material implies an active posture to be
accessed, it suggests meeting points, but whoever connects
them is the one who observes. The deautomation of the
perception proposed in the project and in this notebook
indicates that looking is action. And, it is with a poetic action
that this notebook concludes, keeping the project open
because it does not end here.

Keywords: passage, fragment, experience, diary, collection,
archive.
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Introdução

Apesar da minha afinidade com as palavras, não sou
uma mulher das letras. Penso nas palavras enquanto
material plástico e tentar analisar a estrutura do que
fiz para construir um texto introdutório é uma tarefa
que me deixa um tanto desconfortável, confesso.
Então, para lidar com o desconforto e cumprir com o
objetivo proposto, empregarei um recurso que
aprendi na época que cursei a cadeira de “Literatura
de Viagens” na Faculdade de Letras da Universidade
do Porto com a professora Fátima Outeirinho, uma
mulher das letras.
Ao adentrar o campo da literatura notei uma
simil itude entre a produção da literatura de viagem e
da arte contemporânea, quando logo na primeira aula
foi mencionada uma passagem da obra O velho
expresso da Patagónia de Paul Theoroux que define a
literatura de viagem como “uma estranha criatura:
uma metade, o pequeno animal prosaico da não-
ficção, e a outra, o fabuloso monstro da ficção” que
desafia aqueles que a exploram a lhe darem um
nome. Sinto não conseguir informar a página
específica onde se encontra a citação anterior, pois
só a possuo enquanto fragmento, uma impressão
deslocada do original para fins didáticos que foi
distribuída nesta primeira aula como material de
apoio para a discussão.
Para além do encanto no reconhecimento da
literatura de viagem como uma possibi l idade de
produção artística, eu, vinda das artes, achei poética
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a forma como eram abordados os materiais a serem
discutidos em sala de aula; estes não são livros, são
obras e estas são analisadas de maneiras integral,
não apenas pelo texto principal, mas pelo objeto
como um todo. Os participantes em aula discutem a
obra literária como se fosse uma obra de arte:
analisam o objeto, sua estrutura, seus pormenores, o
contexto e investigam o material para tentar extrair
aquilo que está suspenso nas, entre e além das
linhas.
Sendo assim, proponho para esta introdução, como
chave, a investigação do material tal como uma
pessoa das letras o faria: através de uma análise ativa
onde se busca perceber cada elemento presente
neste objeto que é o caderno, a começar pelo título.
Este é o primeiro indicativo daquilo que se segue no
conteúdo e também é uma chave que sugere uma
abertura.
O título tenta conter na palavra uma ponte para a
produção, l iterária e artística e, ainda sendo uma
palavra, carrega em si uma série de possibi l idades de
significados. Gosto de destrinchar palavras, muitas
vezes através de seus sinônimos que, por sua vez,
apontam uma nova lista de palavras possíveis que
sugerem outros caminhos e novas aberturas.
Passagem porque pode servir como ponto de
ligação, acesso, caminho, comunicação ou
passadiço, ou como valor a ser pago em um meio de
transporte, uma tarifa, ou como o próprio bilhete, o
passe, o tíquete, ou como episódio, um
acontecimento, um caso, um evento, um fato, um
lance, uma ocorrência, ou como duração de tempo,
curso, discurso, transcurso ou lapso, ou como trecho
de uma obra, o excerto, o extrato, o fragmento, a
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parte, o pedaço, ou como mudança, alteração,
modificação, transformação, trânsito e transição, ou
como transferência, uma entrega ou transmissão, ou
como rasgão de um tecido, um cerzido, um
ponteado, todos estes possíveis significados,
sinônimos de passagem, têm algo a ver com o
trabalho plástico e a estrutura dos textos a seguir.
Passagem porque a palavra possui uma relação
intrínseca com o tempo e o espaço, com um
fragmento de um todo que também é um todo em si,
com algo que se transforma, que se traduz, que se
desloca ou que é a chave para que isso ocorra.
Passagem porque os fragmentos apresentados como
matéria plástica neste projeto são excertos do
material escrito em meus diários, que por sua vez são
o extrato de experiências vivenciadas. Surgem da
necessidade pessoal de deitar no papel angústias e a
realidade mundana, a mediocridade extraordinária do
dia a dia que vista de um novo ângulo contém
qualquer coisa digna de destaque e, que em um novo
contexto ganha independência da cronologia e
veracidade dos fatos.
Passagem também pois os textos presentes neste
caderno são pontos de ligação com algumas das
referências que acompanham a reflexão e produção
deste projeto. Estes que seguem são exercícios
plásticos de escrita, tentativas de falar sobre o
trabalho e o processo de produção do mesmo e
sobre as reflexões que o acompanham. Cada trecho
deste caderno é resultado de uma relação de
impacto com um material a qual me exponho, sendo
este um outro texto, um filme, uma exposição, um
seminário ou uma vivência.
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Em seguida da folha de rosto que contém as
informações básicas sobre a autoria e orientação do
trabalho e os agradecimentos: uma imagem. Uma
janela que é uma abertura, uma divisão e um espaço
de transição entre um ambiente interno e externo do
estúdio que é onde produzi parte do trabalho. Uma
janela que também é uma metáfora. Nesta e em volta
desta estão fixados os fragmentos plásticos que
compõem o projeto, passagens dati lografadas
relativas ao processo, reflexões que foram feitas ao
longo da produção e ponderam sobre a mesma. O
caderno também é uma janela.
Logo após o resumo e o sumário que visam indicar
de maneira sucinta aquilo que será encontrado no
decorrer da investigação deste material: outra
imagem, que também é texto, que também é
fragmento parte desta reflexão acerca do processo.
Esta é uma das primeiras passagens escritas no
diário e transcritas para este projeto.
Dentre os elementos destacados nesta, a deriva é
fundamental e pauta toda a produção, visto que é o
corpo físico e a mente que estão à deriva através do
espaço e do tempo. Marco no papel os pontos desse
itinerário abstrato onde cada folha é um território que
abriga uma cena.
O texto-imagem introduz a introdução pois, assim
como a primeira imagem da janela, é um elemento
que serve de abertura e busca proporcionar um
contato mais direto com aquilo que é o trabalho
plástico antes de elaborar as reflexões sobre o
mesmo, que são construídas através de reações aos
materiais de referência, feitas paulatinamente,
explorando um conteúdo de cada vez.
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Estas estão divididas como objetos independentes e
se relacionam por aproximações, não como capítulos
que visam explanar uma lógica contínua a fim de
formar um raciocínio l inear que acompanha a
produção artística, mas como um acúmulo de
materiais que se encontram justapostos e
desenvolvem outro transversal. Apesar de
independentes, os textos presentes neste caderno
estão organizados de modo a se introduzirem e
discutirem uns aos outros.
Cada texto possui uma abordagem, tom, proposta e
esti lo de escrita distinto, de acordo com aquilo que a
referência despertou em mim durante a reação e,
mantém relação com o material original,
desenvolvendo paralelos com este ao mesmo tempo
que cria outros com o projeto através de metáforas,
jogos de palavras, construções narrativas, exercícios
plásticos e auto-reflexivos e comentários sobre
vivências.
Busco relacionar a produção deste projeto com a
criação de uma coleção de experiências,
material izando aquilo que é efêmero através de uma
prática poética que concretiza a experiência em um
novo fenômeno, fruto de uma reação. O material
explora o caráter plástico do tempo, do espaço e do
pensamento e também a memória enquanto
construção narrativa, evidenciando a fragmentação
da mesma e da identidade quando me desloco
através do tempo e do espaço.
Tanto o processo de elaboração dos fragmentos que
compõem o projeto quanto dos textos que participam
deste caderno e suas respectivas exposições
seguem a lógica do cut-up, que evoca uma
participação ativa do espectador para desenvolver
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novas relações entre os elementos apresentados.
Desenvolvo uma quase-narrativa para articular as
consequências do deslocamento espacial e temporal
em minha produção artística, radicante por natureza,
onde a eleição dos materiais e métodos condiz com a
condição errante qual produzo. Discuto a eleição do
código linguístico e os limites entre fenômeno e
representação presentes neste trabalho.
Traduzo experiências vivenciadas em passagens de
fragmentos que participam de uma coleção que se
desdobra em um arquivo, destacando a relação
individual com a memória ao questionar a
apropriação da história de vida e, relaciono esta a
uma postura auto-reflexiva aliada ao exercício de
desautomatização da percepção que permite a
sensibi l ização para aquilo que acontece em tempo
real.
Este acúmulo de experiências de cunho pessoal
projeta um universo individual para outro coletivo na
esperança que este o acolha, mesmo que expresse
situações únicas e pontos de vista parciais e
intransferíveis, visto que a tendência de reação a uma
intimidade exposta é a projeção contrária que
procura criar estratégias e pontes para se relacionar
com a mesma. Em outras palavras, exponho afetos
com fé em receber uma resposta empática.
Neste momento vale lembrar da relação já citada
entre a arte contemporânea e a literatura de viagem
que concebem uma estranha criatura, misto de fato e
ficção. Os limites entre a vida e a arte ficam cada vez
mais sutis, sendo difíci l definir quando se trabalha (se
produz) ou não, tal qual dificuldade de se definir um
nome. O processo é obscuro e se resolve meio que
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por milagre, como um golpe de fé que só ao ser
analisado passado muito tempo parece fazer sentido.

O que não falha a memória parece resultar em
sombras que contém ainda a essência da experiência
transformada de tal maneira que se torna uma outra
coisa, um novo fenômeno. Experiências
fragmentadas como sonhos que revisito depois de
passadas horas do despertar, material izadas em
outros fragmentos que integram uma coleção de
novas experiências, documentadas de modo a
elaborar um arquivo que sugere a condição
performativa do documento.
Apesar deste caderno concluir uma etapa que é o
mestrado, o projeto não parece findar-se ainda.
Assim como eu poderia adicionar outras reações e
referências a este corpo de texto, composto por
fragmentos, não vejo sentido em elaborar uma
conclusão que sugere um fim. Opto por concluir este
caderno através de uma ação poética como mais
uma parte do projeto Passagem. Uma ação que
conclui mas, não fecha. Deixa o trabalho em aberto,
indicando a continuidade do mesmo. A ação é o
fragmento que possui uma vida própria e se
transforma conforme o passar do tempo.
Nesta, planto um cipreste no quintal de minha última
morada em Portugal durante esta etapa, para que
cresça e desenvolva as raízes que eu não farei. Este é
a memória que continua a se transformar, é a
desculpa para que eu volte a visitar aquilo que ficou
para trás, é a presença em meio aos fantasmas de
algo que passou, é o que deixo aqui de fato para
afetar a terra que me afetou.







CALV I N O, Italo.
Coleção de Areia, 201 0.
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Ela estava a se desfazer das coisas que já não queria mais,
aquelas que em algum momento foram significativas e que
agora estavam a ocupar o espaço nas gavetas e no pensamento
que poderia abrigar outras novas.

Fui a seu encontro para ver se o que não lhe servia poderia
me ser útil, ganhei algumas roupas e um livro, de capa laranja
vibrante, com um sobrenome em letras maiúsculas destacando
sua autoria: CALVINO, Italo. Tal qual referência bibliográfica,
o título parece uma etiqueta a indicar com o mínimo de
elementos, do que se trata o objeto: Coleção de areia.

Logo após a apresentação, o primeiro texto da primeira
parte do livro era sobre a dita Coleção de areia: “Há uma
pessoa que faz coleção de areia. Viaja pelo mundo e, quando
chega a uma praia de mar, à orla de um rio ou de um lago, a
um deserto, a uma charneca, recolhe um punhado de areia e o
carrega consigo.” (CALVINO, 2010, p.11). Assim que li a
passagem, fui transportada para uma viagem em minha
infância onde eu também fiz uma coleção como esta, de areia.

Quando tinha nove anos, viajámos em família pelo
Mercosul, um percurso de carro que durou cerca de um mês.
Antes de partirmos perguntei a minha mãe se poderíamos
levar alguns frascos vazios para recolhermos a areia dos
lugares que passaríamos. Ainda tenho a caixa de areia perdida
algures na casa de meus pais.

Nada sei dizer sobre o impulso que possa ter levado aquela
pessoa a fazer uma coleção de areia. Fiz a minha por
brincadeira, um instinto lúdico repleto de poesia sem
consciência. Não percebia a potência poética contida no ato, a
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fiz pelo desejo, pela necessidade íntima sem origem definida
que exigia ser cumprida. A consciência vem depois, na análise.
Bom, talvez a análise também não seja necessária, talvez valha
mais a curiosidade, a poética intrínseca na brincadeira de
construir uma coleção de areia.

Não sei quem é a figura que coleciona areia como um dia
fiz, mas descobrir sua existência foi uma feliz coincidência.
Sinto que certas coincidências funcionam como indicações
daquilo que merece ser olhado com cuidado, o texto me fisga
enquanto eu me projeto nele. Após este breve
reconhecimento me deparo com outro: a aproximação da
elaboração de uma coleção e de um diário sendo ambas “a
necessidade de transformar o escorrer da própria existência
numa série de objetos salvos da dispersão, ou numa série de
linhas escritas, cristalizadas fora do fluxo contínuo dos
pensamentos” (CALVINO, 2010, p. 13).

Não creio que toda a coleção parta dessa necessidade
específica relativa à própria existência, apenas algumas, assim
como um diário não está restrito à uma produção com este
mesmo intuito, este varia conforme o propósito com que se
elabora o material. Contudo, tanto a coleção quanto a
produção diarística possuem uma característica comum: o
acúmulo de elementos a seguir um determinado critério.

Este livro de Calvino é um misto de coleção e diário.
Reúne textos como objetos de uma coleção de experiências
vivenciadas pelo autor que elabora reflexões acerca de visitas à
exposições, materiais literários e viagens. Estes não são apenas
relatos que visam salvar aquilo que é efêmero da obliteração,
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também são reações à determinados afetos. A experiência
vivida se torna referência para a elaboração de uma produção
textual que é sua reação.

Reagir à experiência de modo a construir algo novo é uma
prática que pode ser lúdica e repleta de poesia, tal como
escrever um diário. Tornar o efêmero, esquecível, comum,
cotidiano, prosaico, em algo digno de nota é um exercício de
reação e ao escrever posso brincar com a plasticidade do
texto. Quando escrevo estou a reagir a determinadas
referências que me afetam e, conforme estas são acumuladas
estabelecem conexões independentes e por aproximação
manifestam novos sentidos, sustentando um argumento a ser
descoberto ao longo processo.

Encontro minhas referências meio que por acaso. Bom,
não sei dizer se sou eu que as encontro ou elas que encontram
a mim. Em algum momento coincidimos no mesmo espaço,
por coincidência. Bom, nem sempre é por coincidência,
muitas vezes são outros que, por acaso, se deparam com elas,
então as direcionam ao meu encontro.

Outras aparecem de surpresa em meu caminho. Abro um
livro, leio um parágrafo e me encontro nas palavras de outra
pessoa. Vejo um filme e lá também estou e, se não estou, mas
algo em mim se agita, tento entender o porquê da reação. É
um recurso que não pretende afirmar qualquer verdade,
apenas expor um processo.
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Eu andava pelas ruínas de um sonho de infância, escavado das cinzas de
uma tragédia única à sombra da montanha adormecida. Dentre seus
habitantes — assim como eu — temporários, uma voz se destaca das
outras em um sotaque americano e rompe a altura do silêncio das pedras
questinando:



"What are they trying to preserve? More rocks?"



MATEU S, Cristina.
A Imagem Vídeo — suspensão do real, 201 1 .
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Desenho uma linha imaginária e a vejo se expandir em
direções opostas infinitamente. Onde começa o infinito? A
linha começa quando eu quero, afinal fui eu que a criei.
Invento seu começo que me parece ficar perdido ao meio da
extensão. Tentar apontar um início absoluto, ou um grau-zero,
soa como um esforço inútil. No máximo posso determinar
pontos de encontro e mudanças na direção.

Uma linha não precisa ser reta ou bidimensional, aquela
que desenho faz curvas, da loops, segue de volta na direção
contrária de onde veio para mesmo que tenha continuado em
frente consigue tanger um momento anterior. Esta linha se
sobrepõe, dá nós, estica-se durante muito tempo só antes que
volte a se emaranhar em si mais uma vez.

Perdi o fio da meada, mas não me preocupo pois esse não
era importante. Sem conseguir perceber onde começa o
novelo é que se nota o desenho que a linha faz em seu
percurso. Dizer começo é uma forma simples de se apontar
uma mudança e, indicar um desvio parece menos delirante
que determinar um início.

Sinto como se tudo fosse na verdade o “todo”
fragmentado para facilitar sua compreensão. Compartimento
pensamentos para que possa relacioná-los através de
aproximações. Falo sobre os mesmos assuntos várias vezes de
formas diferentes, todos partem de uma mesma linha, o que
muda é a escolha do destaque e quando o faço.

Não tenho pretensão alguma de apontar um suposto
começo, somente o desvio de uma ação que esteve presente
em diversos momentos. Para perceber o que se passa ao longo
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da linha, marco pontos e confecciono nós que atrelam partes
distintas da mesma. Nessa ação de ligar trechos costuro um
outro desenho, dou aquele que já estava dado uma nova
forma.

Tudo é plástico: a linha, o tempo, o espaço, o pensamento,
a ação, a forma, o conteúdo, o método, a matéria, a memória e
este texto. Esse e todos os demais. Tudo é ferramenta: a linha,
o tempo, o espaço, o pensamento, a ação, a forma, o
conteúdo, o método, a matéria, a memória e este texto. Esse e
todos os demais.

Tudo pode ser jogo e não jogo só. Cada elemento que
participa deste, incluído de forma voluntária ou não, também
joga. Minha função no jogo é costurar, sou a agulha disso
tudo. Minha função no jogo também é confundir para ter com
o que jogar. Sou ferramenta, mas não só.

Não jogo o tempo todo, apesar de todo o tempo jogar
comigo. Quando o desejo é mais forte decido jogar e então,
acontece o desvio e então, a linha muda de direção. Anoto o
percurso para formar desenhos. Quando repito o padrão
muitas vezes, alguma coisa muda. Em algum momento eu
vacilo e o ponto sai diferente, então o desvio salta aos olhos.

Uma vez me aconselharam que quando falhasse eu poderia
incorporar o erro, eventualmente descobri que não seria
preciso executar tal manobra, pois qualquer acidente reclama
seu direito à notoriedade e assume uma posição, salvando-me
de justificativas.

O final na arte é irremediavelmente uma falha. Falha pode
significar ausência de perfeição ou também “fenda”: algo que
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adentra a superfície atingindo uma camada mais profunda. Ao
falar em arte penso que se o processo atingisse a perfeição
teria falhado de fato. Talvez arte não seja uma boa palavra.

Se não acredita no que digo peço que experimente:
desenhe de uma linha infinita. Quem sabe não tenha um
resultado diferente deste que obtive e possa me mostrar uma
outra possibilidade. Estou aberta a possibilidades, faz parte do
jogo e este jogo nunca mais acaba.

Desenho uma linha imaginária e a vejo se expandir em
direções opostas infinitamente. Onde termina o infinito? A
linha termina quando eu quero, afinal fui eu que a criei.
Invento seu final que me parece ficar perdido ao meio da
extensão. Tentar apontar um final absoluto, ou um ponto-
final, soa como um esforço inútil. No máximo posso
determinar pontos de descanso e sugerir que você vire a
página.



37



38



39

Uma vez ouvi alguém recitar uma passagem
do livro “Quando Nietzche Chorou”, falava de
algo sobre morar em frente à um cemitério,
sobre manter a perspectiva da vida.



BU RROU G H S, William S.
G YS I N, Biron.
The Third Mind, 1 978.
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O que faço não são necessariamente cut-ups, ao
menos não como eram previstos no original. Se
aproximam de alguma forma pela justaposição de
elementos: palavra, texto, imagem, objeto; algo como
um sonho que se deteriora e se mistura com o
tempo. É tudo ficção.

Coleto frases que poderiam ter saído de minha
boca, extirpando-as do texto original, assumo-as
como minhas. Estou a trapacear, mas faz parte da
proposta. Roubar faz parte do trabalho do artista,
roubo e dou outra forma. Também roubo momentos e
lhes dou outra vida.

Trapaceio também no exercício do cut-up
proposto pelo texto original, o faço a minha maneira
já que me é conveniente. Uso a máquina pois assim o
texto indica, também uso a máquina pois já o fazia ao
longo da prática - isso é cut-up. Os pensamentos que
encontro no texto e os que encontro ao longo da
prática também são uma espécie de cut-up, então
me livro da culpa em roubá-los.

Depois experimento uma espécie de recorte em
uma das páginas, meio que por acidente. O espaço
vazio entre os blocos de texto e o cansaço dos olhos
entre as palavras me incita a jogar com o cut-up ao
invés de ler sobre ele. Criei algo do (entre o) respiro e,
para minha surpresa, parece fazer qualquer sentido
com a proximidade e o distanciamento que sinto
entre minha prática e este outro jogo.
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BOU RR I AU D, Nicolas.
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Despedi-me do Brasil e de ser brasileira; nunca o deixarei de
ser e nunca o serei da mesma maneira.

A terra para qual me desloquei não é a mesma que possuo
cidadania. Viver é diferente de morar e vivi, porém nunca
residi na Itália. A ancestralidade italiana permite que eu
permaneça em qualquer país do espaço Schengen enquanto
cidadã européia. Ítalo-brasileira-latino-européia.

O conteúdo escrito nos meus genes é mais abrangente. Além
de brasileira e italiana, também portuguesa, belga, ameríndia e
cigana, sendo estas origens documentadas, narradas ou
especuladas. Se eu nasci no Brasil é porque a história além de
minha história não se fixou em um único território e o
deslocamento foi hereditário.

Obtive a cidadania italiana através de meus avós maternos,
ambos partiram da Itália quando suas famílias decidiram
buscar novas oportunidades além do oceano de promessas e
incertezas. Ainda crianças, realizaram a travessia com mesmo
navio, fato que só vieram a descobrir quando se conheceram
20 anos depois de atracarem no novo território.

A Comuna de Montazzoli me concedeu cidadania, não a carta
d’identitá. Para tal, seria necessário residir em território
italiano. Moro em Portugal há um ano e cinco meses — até o
presente momento em que escrevo —, visto tratado político
internacional que permite residência, mas não o acesso ao
cartão de cidadão, português.

Sou cidadã ítalo-brasileira, residente européia de identidade
estrangeira. Sem identidade portuguesa ou italiana, apesar de
européia, ainda estrangeira. Ainda brasileira. Longe do espaço
de origem, o que resta da identidade são os documentos e o
que couber na bagagem e na memória, sendo a carga material
ou imaterial.

Atenho-me ao percurso e certas práticas portáteis.
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Na ausência que se nota o que se tem ou o que se tinha.
Àquilo que trouxe de bagagem não é necessariamente útil
além-mar e o clima europeu zomba da minha ingenuidade
tropical. Muito do que trouxe de mais leve não chegou a sair
das gavetas, não adianta insistir no traje quando a realidade
impõe outras camadas para adequar-se ao ambiente. Dizem
que o primeiro inverno é sempre o mais difícil, já no próximo
o corpo habitua-se.

Selecionei e reduzi meus pertences de modo a acomodar tudo
em uma mochila grande, outra média e uma pequena e, hoje
percebo que os bens materiais importados foram bem mais
que o suficiente. Ao deixar uma vida e seguir em direção ao
desconhecido, a redução é inevitável e as escolhas
concentram-se no que não se quer deixar para trás. Impossível
carregar toda uma vida nas costas e inevitavelmente perde-se
mais que objetos pelo caminho.

Compreendi a importância de se manter um espaço vazio na
mochila para aquilo que encontrarei no percurso, também que
o desapego é uma prática indispensável com finalidade de
preservar qualquer estrutura emocional. Com o tempo notei
minhas conservas culturais diluírem-se em contato com a
profusão do novo velho-mundo.

O café que faço em Portugal não tem muito a ver com o café
que fazia no Brasil. Do café cheio na confeitaria Belo Mundo
e da cafeteira italiana do apartamento na Rodrigues de Freitas
à prensa francesa da Bento Carqueja, adaptei o filtro brasileiro
e já não coo meu café.

Não é possível importar o sabor da banana fresca que nas
prateleiras e quitandas só existe em uma variedade. Ao
lembrar-me das representações infantis, fruto de uma
idealização estrangeira, ri quando vi uma macieira carregada
pela primeira vez na vida. Antes tivesse aprendido a desenhar
laranjeiras e palmeiras e campos de cana de açúcar.
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Apesar da abundância em Portugal, não tenho o costume de
comer maçãs, na cultura da minha região não se cultiva esse
tipo de fruta. Outras frutas tropicais estão fora do meu
alcance, isoladas pela geografia, sendo sua importação e
consumo além de minha capacidade financeira que reduz
conforme a conversão monetária.

Não tenho gosto pelas maçãs, aproveito aquelas frutas
sazonais que também perdiam o sabor quando importadas
para terra que nasci. Fartei-me de comer cerejas e descobri
uma grande paixão na delicadeza e perecividade dos figos.
Gosto mais de dizer Diospiro que Caqui.

Aprendi que óleo de girassol é apenas para fritar, todo o resto
se cozinha no azeite. Não é preciso muito para se temperar
um prato português: sal e pimenta preta, salsa ou cominhos
frescos, oréganos são orégãos, cebola e natas são o suficiente.

A simples combinação de ingredientes não falha e qualquer
dose é maior que a necessidade do indivíduo. Apreciar novos
sabores faz parte do processo de re(des)construção identitária.
O desejo tem sabor de saudade, porém o dia a dia exige uma
reeducação alimentar para continuar a se nutrir.

Nesse intercâmbio cultural há outros elementos além dos
sabores que se percebem pela língua. Percebi o português
quando entendi que o que verbalizava era brasileiro e, entre
pt-pt e pt-br descubro-me no acúmulo do irredutível daquilo
que resta da tradução. Meu idioma passa a ser híbrido e o
sotaque faz referência a lugar nenhum, tornando-se uma
mistura de todos os sítios que passei.

Enquanto meus conterrâneos questionam de onde venho, o
ouvido estrangeiro nota o “r” arrastando, marca da pronúncia
de minha terra, que dizem ser cativante.

De onde falo quando minha identidade fragmentou-se ao
atravessar e ser atravessada por terras tão distantes? Com
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endereço temporário, passo a reconhecer meu corpo enquanto
território. Nem mais de cá, nem de lá, tornei-me insular. Peça
licença ao entrar e por gentileza, não espere de mim um
discurso capaz de representar toda uma nação. Posso dizer de
onde vim mas, não falar por aqueles que permaneceram nem
pelos que foram embora ou que conheci pelo caminho. Só
tenho propriedade pra falar a partir de mim.

Minha voz pode ser composta por outras várias, agrego as
histórias que encontro no trajeto à minha e mesmo sendo
incapaz de representar o outro, reconheço-me nele. Para ser
capaz de traduzir um idioma é preciso aprender o que é dito,
entender a estrutura do pensar alheio e exercitar a inversão de
papéis: colocar-se no lugar do outro e ver o mundo como o
outro vê. Para ser capaz de traduzir uma experiência é
necessário mesclar-se a ela. O resultado não é a substituição de
um código por outro e sim a criação de um novo.

Por vezes Eu, outras vezes O Outro, outras Quimera. Vejo-me
fora de mim e viajo para me encontrar depois. Tal movimento
constante vaivém — para lugares e tempos distintos, entre
passado, presente e futuro, fora e dentro de si —, parece
tanger a esquizofrenia.

A fim de identificar as mudanças que me ocorrem, uso certos
recursos que articulam meu trabalho, produzindo um arquivo
que viabiliza a análise do percurso e os pontos de
transformação. Este aponta que talvez seja um movimento
natural de construção da identidade consequente do
deslocamento. Não perco a sanidade, encontro-me com ela. A
autoconsciência pode ser assustadora e libertadora ao mesmo
tempo.

O arquivo se forma do hábito (quase obsessivo) de escrever
um diário, objeto que serve de receptáculo para a coleção de
experiências e signos e que, de alguma forma, concretiza o
tempo. Confesso minha falha com o rigor da proposta de
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escrever todos os dias. Quando a vida acontece, certas ações
são prorrogadas para um momento mais oportuno. Contudo,
após perceber a importância do documento, temo deixar de
fazê-lo.

A prática é constante pois não é somente no ato de escrever
que ela acontece, é preciso estar atento e desautomatizar a
percepção. Torna-se um jogo de perseguição de momentos,
sinto prazer em registrar e reunir aquilo que pode conter a
potência poética do cotidiano e de si, tornando visível aquilo
que é efêmero por natureza.

Exercito formas de contar histórias e de expor como percebo
a experiência, o tempo e o espaço. A relação de impacto com
o fenômeno, ou o “aqui e agora”, acaba emergindo e
concatena no nexo entre duração do presente e a memória,
indicando a condição anacrônica do tempo e da experiência.

A estabilidade não faz mais sentido.

...

Empresto parte da analogia da hera de Bourriaud, com
algumas ressalvas, para assimilar o processo de mutação que
estou a sofrer ao longo desses deslocamentos. Sinto como se
tivesse me tornado esta planta de múltiplas raízes que, apesar
da axial, estende-se pelo território e desenvolve-se a partir de
enraizamento sucessivos. Porém não me reconheço na hera já
que esta somente ajusta suas raízes ao solo que a acolhe,
adaptando-se às condições do terreno.

Talvez fosse necessária outra planta, uma imaginária, que além
de criar novas raízes à medida que progride pelo espaço, se
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enxerta ao novo território no qual se aclimata, hibridizando-se.
Como se cada nova raiz permitisse a apreensão do terreno na
própria estrutura da planta, ou seja, conforme avança a planta
modifica sua composição morfológica e se metamorfoseia em
outra(s) a partir da relação com o território em que se insere.

Para além da mutação estrutural, esta seria capaz de regressar a
ramos anteriores, como se houvesse uma teia subterrânea que
comunicasse todas as raízes, podendo trocar informações
livremente com todos seus estágios de desenvolvimento.

Como tal planta não existe, tomo a liberdade de nomeá-la:
Quimera errans var. Insistus versatilis.

...

Em trânsito é impossível manter-se inteiro, a cada passo deixo
para trás partes de quem sou. Caem cabelos, deixo pele e
sangue, reduzo as unhas à pó semeando células pelo caminho
e, ao transpirar evaporo tornando-me parte do mesmo ar que
respiro.

Ingiro a água da fonte e como o que vem da terra para além
da comida importada de alhures. O queijo é da Serra, a couve
da Póvoa, o vinho do Douro, do Minho, Alentejano. Tudo que
consumo torna-se parte de quem sou.

Certa noite eu olhei através do espelho e não me reconheci.
Não estava apenas a presenciar um episódio dissociativo, de
fato e a despeito da lógica, não era eu a mirar do outro lado da
superfície reflexiva. Fui atravessada pelo diverso e quando
voltei a mim, já não era a mesma pessoa.
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Perdi-me pelo caminho, mas graças ao registro do itinerário
com data e local indicado, posso traçar mapas em palavras e
imagens que apontam onde encontrei os tesouros extraídos de
momentos vividos. Estes são objetos que expressam uma
trajetória. Crio uma coleção daquilo que o tempo se encarrega
de obliterar ou converter em devaneio.

Às vezes me envio postais dos sítios que passei e de outros
que encontrei ou que me encontraram pelo caminho, de quem
fui para aquela que serei no futuro, no esforço de uma
conversa esparsa entre versos e versões do eu.

Tornei-me transportável.

...

Nunca tive a intenção de permanecer. Nada é permanente,
independente do ritmo e da percepção do tempo à única
constância do cosmos é sua mutabilidade. Qualquer sensação
de permanência é precária por natureza e os signos flutuam na
poeira das ruínas da contemporaneidade. Resta a mim flutuar
junto a eles.

Nessa suspensão presente em meio ao efêmero, desejo criar
qualquer marca que possa reter a volatilidade do tempo que
tudo deglute. A vida me consome enquanto esforço em fazer
o mesmo com ela. Para evitar que me perca por completo,
busco salvação no arquivo e subsisto na documentação. O
processo é performático tal como seu resultado.

Tento instalar a experiência vivida em um único espaço onde
momentos distintos possam ser presenciados justapostos.
Considerando a restrição de área física para produção e
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armazenamento e, a limitação de recursos financeiros além da
própria condição errante, é preciso desenvolver uma solução
plástica leve, de baixo custo, portátil e transportável, que possa
ser reduzida a um espaço ínfimo caso necessário e ganhar
corpo quando instalada.

A plasticidade do projeto dialoga com as condições qual
produzo. Elegi materiais que pudesse carregar comigo durante
meus deslocamentos ou serem deslocados com relativa
facilidade para outros territórios.

Em um primeiro momento, o registro no caderno a síntese da
experiência vivida. Um exercício de reflexão e prática
construtiva e simbólica do impermanente. O resultado é a
primeira matéria bruta, crua e mais próxima do fenômeno,
sendo que a relação de intensidade com aquilo que é escrito
varia consonante a distância entre o fenômeno e seu registro.
Como tentar recordar um sonho depois de passar horas
acordado, nota-se a fragmentação da memória no decorrer do
tempo.

A experiência retroativa se desdobra no transporte do rastro
para uma nova superfície. O evento se torna outra vez
presente em um novo formato, destacado de uma realidade
linear e cronológica, agindo independente dela. O contato
com o que foi experienciado através da palavra escrita, já
distante da relação primeira com o fenômeno, gera uma nova
experiência que revive o ocorrido ao explorar o potencial
simbólico do que resta entre o fato e a ficção.

...
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Dedico-me a tentar reter aquilo que esta em constante
movimento e transformação. Talvez seja apenas inércia da
energia propagada décadas antes, sem grande propriedade ou
arbítrio da minha parte, apenas resíduo do impulso daqueles
que vieram antes de mim.

Outra hipótese é o medo. Medo de esquecer, de me deslocar
através do tempo e do espaço sem perceber as transformações
ocorridas. Medo de não ver a vida passar.

Uma das recordações mais marcantes de minha infância é a
mão de minha avó afagando meu rosto, comentando sobre a
maciez da tez, a contar que um dia a dela também fora macia
como a minha. “Infância, época tão boa que passa tão
depressa. Aproveite minha neta, que esta vai passar e quando
menos perceber já estará velha e não vai se lembrar do que lhe
aconteceu”.

Sabia que não podia conter o curso do tempo, mas não quis
ceder ao esquecimento. Talvez este episódio em particular
tenha sido o primeiro impulso direto e eu ainda me encontre
neste movimento residual.

Na infância comecei a colecionar momentos, arquivando-os
em minha memória como um álbum de figurinhas cinéticas,
pequenas cenas cotidianas vistas em primeira pessoa como o
plano de uma câmera subjetiva. Concentrava-me em qualquer
detalhe que acreditava que gostaria de recordar eventualmente.
As lembranças que restaram de minha infância agora são
histórias de histórias narradas repetidamente em minha cabeça
e apesar de vívidas, não passam de construções narrativas.
Nada permanece inerte.

A percepção de movimento e tempo é relativa. Ao se deslocar
de comboio entre cidades, é a máquina que se move pelo
espaço. Contudo, da perspectiva do observador-viajante, quem
se encontra em movimento é a própria paisagem.
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Movo-me pelo espaço enquanto meu corpo-veículo percebe
um mundo que está a se mover a minha volta. Do ponto de
vista de observador-viajante, o olhar é verbo e a observação
contém em si um ato performativo. Eu o culmino no registro,
na tentativa de materialização da experiência vivida, não como
ilustração da mesma ou enquadramento passivo de algo que
ocorreu e sim como um novo corpo.

O documento também performa, a realidade vivida estende-se
em várias alternativas. Os fragmentos se assumem enquanto
construção narrativa. O real não se compromete para comigo
nem eu para com ele. Comprometo-me apenas onde a
recíproca é verdadeira: no ficcional.

Sinto que vi algo que não posso mais desver, o rumo que
tomei é um caminho sem volta. Já não há para o que voltar.

O deslocamento faz com que eu oscile entre o real construído
e o imaginário vivido e minha estrutura psicológica se altera
conforme a sobreposição e intersecção de camadas durante o
trajeto. Não vejo mais sentido em viver de outra forma que
não em deslocamentos sucessivos.

Não busco a viagem enquanto prática artística, que é
substrato, mera consequência do esforço de materializar a
experiência vivida para posteriormente acessá-la de algum
modo, de outra forma. Crio metáforas ou algo que me desvie
do automatismo. Nesse processo errante, a arte serve
enquanto ferramenta, uma lente que me permite ver a vida ao
passar por ela.

A exploração evidencia a relação dinâmica dos signos que
transitam através do tempo e do espaço, o que crio funciona
como uma espécie de menir ao longo dessa trajetória.
Encontro-me em meio a referências históricas, culturas
distintas e multiplicadas e geografias mutantes.

Exponho o corpo à mudança de paradigmas e ao longo da
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viagem, o percurso aponta transformações, abrindo campos
de diálogo de modo a confrontar realidades e movimentar
conhecimentos. Nem sempre tenho consciência da transição, é
preciso tomar distância do fenômeno para analisá-lo de forma
independente do contexto original. O que resulta acaba por
criar um novo contexto, marca um tempo e uma relação de
impacto.

Na viagem é impossível se relacionar com o espaço e o tempo
de maneira independente. Ambos funcionam enquanto
unidade de medida, desloco-me através do espaço e também
através do tempo. A relação de impacto com o espaço varia de
acordo com o tempo que se permanece nele.

...

Ao instalar o resultado físico do acúmulo de experiências e
indícios decorrentes de uma trajetória, cada fragmento
compõe e destaca gestos implicados e sobrepostos das etapas
e desencadeamentos do processo de exposição à experiência
vivida. Os mesmos passam pela memória e convertem-se em
um novo signo.

O tempo enquanto unidade de medida é algo difícil de
visualizar, há códigos que permitem quantificar sua passagem:
segundos, minutos, horas, dias, anos, todos podem ser
resumidos em números que são por princípio, um conceito
abstrato. Já sua percepção é variável e subjetiva.

A experiência transportada para uma superfície material busca
vislumbrar o tempo de uma maneira concreta e simbólica,
ganhando peso ao ocupar um espaço físico. A quantidade
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excessiva de material produzido cria uma malha extensa onde
cada fragmento se configura em um território. A composição
não linear e anacrônica evoca do visitante um comportamento
de explorador que traça seu próprio itinerário em meio à
abundância de pontos de encontro.

Mesmo que se entre em contato com todo o material exposto,
a quantidade de possibilidades de interação e construção
narrativa é imensa. A instalação assume a qualidade de
múltiplo e multiplica-se a partir da interação com quem a
visita, podendo desdobrar-se do que é exposto no que se
imagina ou que se relaciona com a realidade, trajetória e
memória individual.

...

Eis que surge uma questão: a escolha do código

Parto da palavra pois esta sempre foi presente e intensa na
forma com que me relaciono com o mundo. Faço uso da
língua portuguesa visto que é minha língua materna e, para
além deste quesito, encontro-me inserida em um contexto
onde o português também é idioma oficial.

Admito a parcialidade do projeto quando elejo o uso da
palavra enquanto material de trabalho. A escolha de um
idioma como base acaba por limitar a percepção do mesmo
em todas suas camadas para aqueles que não estão
familiarizados com o código linguístico em evidência.
Contudo, não faria sentido a escolha de uma língua franca
para sua realização apenas pela conveniência de acesso na
íntegra ao conteúdo apresentado.
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Há de se comprometer com algo, qualquer escolha acarreta
vantagens e desvantagens.

Por um lado, a função da linguagem atrelada à escrita perde-se
com a impossibilidade de compreensão daquilo que está a ser
comunicado, em contrapartida essa mesma incompreensão do
idioma permite a emergência de outros signos que vão além
daquilo que está convencionado às relações idiomáticas, ou
seja, a expressividade para além do código linguístico é mais
sutil, encontra-se no material, na forma, na composição, na
marca, no gesto, no erro. Está contida entre e além das linhas.

Por outro lado, o código linguístico permite a sobreposição de
camadas de sentido, relações de comparação, hibridização e
fragmentação da língua e da percepção quando imposta sob a
condição do deslocamento e intercâmbio cultural. Na escrita
encontro a possibilidade de brincar com referências e
metáforas, elaborar paralelos e cruzamentos, trazendo à tona a
potência contida nas palavras de criar imagens mutáveis
quando apresentadas em um contexto artístico.

Caso haja o desconhecimento do código linguístico, para
aproximar-se do trabalho de maneira integral, é necessária
uma postura investigativa e o esforço para a tradução literal da
obra por parte de quem a visita.

Estar em contato com um idioma desconhecido é uma forma
de defrontar-se com o diverso e desenvolver estratégias para
se relacionar com ele. Não creio que o uso de recursos que
atribuam qualquer origem determinada, tal como um idioma,
deveria ser impedimento para a fruição e interação com um
trabalho artístico, ou que em prol de um critério de
tradutibilidade, a arte deveria isentar-se da parcialidade de
escolha do uso de um campo específico e identificável.

Dentro da proposta de prática artística enquanto tradução
pode-se considerar que a arte funciona conforme uma lente,
ou um filtro, ademais há de se considerar a autonomia do
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público para que este possa optar pelas próprias lentes sempre
que entrar em contato com o campo da arte.

...

Eis que surge outra questão: fenômeno vs. representação.

Ao se trabalhar com algo tão próximo da experiência vivida,
estaria eu a traduzi-la ou apenas representá-la?

Talvez a resposta resida no índice.

A performatividade se situa em um primeiro momento no
fenômeno, aquele que tange a percepção ou a forma com que
nos relacionamos com o mundo. Em outras palavras, no
contato direto com a experiência, com aquilo que é efêmero.

Depois deste primeiro contato, o impacto gerado pela
proximidade com o mesmo se transforma e materializa-se de
outra maneira, neste caso a reação converge na prática artística
e afasta-se do fenômeno matricial, pois é um novo. O que
resulta é o indício que algo ocorreu, alguma conexão ou
reflexão a partir da reação à experiência, que por sua vez
performa de maneira independente da relação original.

Este novo objeto se desenvolve como uma narrativa ficcional
construída em conjunto com aquele que a observa. A
observação é ativa, exige a participação do público que
também performa desenvolvendo novas relações de impacto
com o objeto apresentado, ou seja, nunca poderia ser mera
representação. O resultado pode até indicar a situação vivida,
mas atua de acordo com o princípio de equivalência. Este
nunca repetirá a experiência original visto que é um código
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transposto para outro, deslocando-se do contexto de onde
procede e elaborando novos sentidos.

O índice é a áurea da experiência que se transforma na
tradução, em nova experiência.

...

O que resulta é uma estranha criatura, progênie de fato e
ficção. Não se enquadra em um campo específico e assume-se
quimera errante que se enxerta aos ambientes pela qual se
desloca. Interpela a realidade ao instalar alternativas de relação
com a mesma. Sugere uma nova forma de convívio com o
espaço e o tempo que se constitui a partir da experiência e sua
fragmentação, transformação e deslocamento.

...

Aquilo que é experienciado não apenas sobrevive no resultado
de sua transformação. Este evidencia um percurso e permite
que se converta em um novo corpo que não apenas recorda
sua origem, mas a vive sob uma nova forma: anacrônica,
transferencial e deslocável.
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“O que você espera que seu trabalho proporcione a
si e aos outros”? (pág. 17)

Peço para que neste momento feche os olhos e tome
alguns minutos para pensar em sua primeira memória mais
vívida que consiga se recordar. Como é o espaço onde esta se
passa e o que você está a fazer naquele momento? Quais as
relações de escala entre o seu corpo e o espaço onde a cena
ocorre? Consegue lembrar qual roupa vestia, das sensações
que tinha, dos sons ou cheiros que acompanham a lembrança
e ter consciência de quem você era naquela época? Tente
através deste exercício reviver algo que tenha lhe ocorrido
depois de passado tanto tempo.

Então, despeça-se da lembrança devagar e peço para que
agora volte a si e observe o que lhe ocorre no momento
presente, perceba o sítio onde você está e quais as relações
entre seu corpo e este espaço. Foque na sensação das roupas
que lhe tocam a pele, nos sons e cheiros que lhe circundam e
em quem você é neste instante.

Ao comparar estes dois momentos você sente que ainda é
a mesma pessoa? Quais transformações lhe ocorreram desde
aquela primeira memória e o momento atual onde se encontra
a ler este parágrafo? Você consegue pontuá-las todas?
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Talvez não seja preciso caminhar tão longe em direção ao
passado para realizar este exercício, então o façamos
novamente buscando um evento mais recente. Concentre-se
em uma memória de algo que tenha lhe ocorrido na manhã do
dia anterior, feche os olhos e tente recordar, não apenas
lembrando do que fez como em uma lista de ações cumpridas
mas, buscando conectar-se com a memória em primeira
pessoa. Ao lembrar, tente reviver o momento passado da
mesma forma como percebe o momento presente.

Em seguida pense no decorrer do dia e nos fragmentos de
outros momentos que lhe ocorreram ao longo da jornada até
o instante atual e questione: continuo a ser a mesma pessoa?
Algo mudou desde a manhã anterior para além das
transformações físicas quase imperceptíveis como a
quantidade de fios de cabelo que perdi ao longo deste curto
espaço de tempo?

Pode ser difícil pontuar aquilo que tenha se alterado pois
para tal seria necessário uma consciência constante daquilo
que vivemos no momento presente e uma memória
excepcional para que possamos recordar e reviver vividamente
aquilo que nos ocorreu, mesmo que a distância entre o
passado e o presente seja ínfima. Para medir as
transformações, sendo elas sutis ou não, muitas vezes é
preciso o auxílio de um referencial, algo que evidencie a
consciência de um antes e um depois, como um registro que
se configura na construção de um arquivo.

Faço uso do diário como o fiz tantas outras vezes, anos
antes. No início o fazia como um recurso pessoal, sem a
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pretensão de expor o que produzia ou refletir sobre os
assuntos que hoje abordo ao usar o mesmo recurso. A prática
da escrita já existia, o objeto caderno continua o mesmo,
porém o objetivo pelo qual produzo hoje vai além da coleção
de experiências para meu desfrute solitário, talvez porque
minha consciência da potência poética desta prática também
se transformou ao longo do tempo.

Produzir algo para si detém uma carga diferente de se
produzir algo para apreciação de outra pessoa. Como
qualquer outro diário, o material elaborado apresenta em
essência a relação individual e subjetiva da percepção da
experiência vivida e, o espaço do mesmo denota certa
liberdade de expressão visto que este, a princípio, está seguro
de olhares alheios e livre de julgamentos. Contudo, este
mesmo espaço não está isento de relações uma vez que abre
um campo de diálogo com quem o produz de modo que na
escrita é realizado um exercício de solilóquio, onde o que se
deita no papel é algo que queira se contar para si. Então,
como escolhemos o fazer e o que surge a partir desta
conversa?

Escrever em um diário é um exercício de construção
narrativa, assim como recordar de algo que vivenciamos. As
lembranças que povoam nossa mente não são os fenômenos
que sucederam e sim o produto de um encadeamento de
elaborações e vínculos entre os fatos que ocorreram a nós em
conjunto com nossas relações acerca da experiência e, como
escolhemos recordá-las. A prática escrita materializa e
reafirma esta construção pois obriga quem a produz a eleger
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uma forma de compartilhar suas ideias.
O que resta é um recorte de uma série de inter-relações,

desenvolvendo uma nova narrativa que se converte em um
novo fenômeno. Sendo assim, este se desprende de nós e
apesar de manter uma relação com o referente já não é a
mesma coisa, tal como a fotografia que mantém um vínculo
com o referente já parte de uma reação física e química com
aquilo que se fotografa, mas torna-se algo independe do
contato inicial quando percebida enquanto imagem.

Quando escrevo o faço para mim pois desejo colecionar
minhas vivências e para estas que são efêmeras, vejo a
necessidade de materializá-las de alguma maneira. Opto pela
escrita para tal, dentre outros recursos como a fotografia e a
recolha de certos objetos, porém percebo o caráter selvagem
destes que foge ao meu controle, proclamando independência.
Quando visito as memórias que produzi, estas são algo novo e
com o passar do tempo eu também já não sou a mesma
pessoa de quando as criei.

Voltando à memória, aquela primeira ou a da manhã
anterior. Se você fosse apresentá-la a outra pessoa, como o
faria? Através da fala? Esta teria uma introdução ou a exporia
em uma sequência de fatos organizados cronologicamente?
Talvez pudesse apresentá-la através de um objeto ou de um
gesto, poderia escolher uma palavra que resumisse a
experiência ou floreá-la de outros elementos que talvez não
estivessem presentes na situação inicial mas, que tornam a
memória mais apelativa. Quem sabe esta poderia ser
apresentada através de uma única imagem.
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Independente da escolha que fizer, esta memória nunca
será o fato ocorrido, portanto contém em si a liberdade
poética de ser o que quiser e pertencer a quem a queira
acolher. Todas as opções são formas de materializar, ou
dramatizar, algo que existe apenas enquanto ficção, pois
também o é.

Quando materializo a experiência, revelo o outro que existe
em mim. Noto que quando produzo algo para minha
apreciação, acabo por fazê-lo também para a de outra pessoa
que é a versão futura de quem sou, aquela que conhecerei
eventualmente. Então, por que não fazê-lo para além da
segurança do meu isolamento?

Quando crio uma narrativa não o faço apenas para mim,
também para este outro latente que habita meu corpo e, se
através de sua independência enquanto fenômeno esta aponta
para sentidos que tocam qualquer coisa além de minha
percepção subjetiva, mobilização interna e referencial pessoal
das transformações silenciosas que ocorreram ao longo do
tempo, quem sabe também não possa se estender para outros
corpos que não o meu, onde talvez meu eu também habite de
alguma forma, independente de mim.

Tenho certeza de como esta prática me mobiliza e me
transforma, trazendo à tona uma consciência de mim como
um ser em constante relação com o tempo e o espaço. O
processo permite que eu cultive a desautomatização da
percepção visto que para que este ocorra é preciso recordar
mas, antes de o fazê-lo é necessário primeiro estar presente.

Através do desenvolvimento de um referencial, torna-se
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evidente a importância e influência da memória e como esta é
construída e se comporta com o passar do tempo e, a
elaboração de um arquivo não apenas viabiliza uma viagem
através do tempo como também estimula a auto-reflexão e
conhecimento que parte do exercício de uma conversa
constante consigo que pode ser revisitada quando eu assim o
desejar.

Confesso que tenho mais certeza na potência do que esta
prática mobiliza em mim já que a percebo em primeira mão,
do que tenho daquilo que esta possa proporcionar a outras
pessoas, posto que eu também não possuo controle de como
este material me afeta ao notar a diversidade de relações que
mantenho com o mesmo através do tempo. Por isso não
tenho pretensão de direcionar qualquer sentido neste trabalho.

Prefiro não criar expectativas e confiar na independência
daquilo que produzo para que este material possa alcançar os
outros na maneira que lhes for conveniente, no mais esperar
que talvez este que percebo como um espelho, possa refletir
outros universos para além do meu ou ao menos dar
visibilidade a certos assuntos que tangem a prática, como a
plasticidade da memória, do tempo e do espaço, a
desautomatização da percepção e ações, elaboração de um
arquivo e o exercício auto-reflexivo enquanto ferramenta.
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“(...) esses deslocamentos não se resumiriam a um

exercício de transição, mas já eram um ponto de

chegada; que não nos conduziriam a um novo

método de trabalho, mas já conformavam, como diz

André Severo, um estado de trabalho.” (pág. 25)

Todos objetos possuem a capacidade de conter histórias,
guardam em si algo além da forma, como se as narrativas
possíveis estivessem escondidas na superfície da matéria.
Aqueles que elegemos para carregar nossas histórias pessoais
operam enquanto referenciais de afetos, sendo lhes incumbida
a missão de encerrar em si uma carga simbólica capaz de
transportar quem a acessa para um outro tempo.

Voltemos a este outro tempo. Procure lembrar de alguma
fase que lhe marcou a vida. Desta, escolha um momento
específico, uma única cena simples e solta, a primeira que lhe
vier à cabeça. Concentre-se nesta cena por alguns minutos,
observe-a por inteiro e contemple com cuidado o que ocorre
na mesma.

Aos poucos tente distinguir certos detalhes, elementos que
tornem a lembrança mais expressiva. Tente perceber os sons
que envolvem esse momento. Quem sabe é um cheiro que lhe
desperta mais a atenção ou a temperatura da luz que incide
sobre a cena. Foque em algum detalhe que lhe retenha o
olhar. Permita-se conectar com essa memória tal como se
estivesse a vivê-la novamente e então, busque um objeto que
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esteja presente nesta.
Peço que associe essa imagem mental à este objeto e se

imagine em contacto com o mesmo. Tateie-o, deixe sua pele
explorar o material e tente perceber sua superfície. Qual
textura este possui? É lisa ou áspera? Talvez enrugada. É
macia ao toque? Se não, dura. Quem sabe seja escorregadia.

Toque o objeto. Em que temperatura este se encontra
quando lhe tange a pele? Reconheça seu tamanho e peso. Este
objeto possui cheiro ou sabor? Explore-o mentalmente como
se este estivesse ao alcance das mãos. Procure perceber qual
sentimento emerge do contato com o material e se concentre
neste sentimento.

O objeto não deixa de o ser quando se está em contato
com o mesmo, o que muda é a relação afetiva que se
desenvolve e a carga simbólica que lhe é empregue. Quando
esta relação ocorre, o objeto se torna um referencial do afeto
gerado segundo uma relação de impacto, carregando consigo
sentimentos relativos à experiência. Não que seja necessário
algo palpável para que tais associações sejam feitas, estas
também ocorrem com sons, cheiros ou gestos, entre outros
estímulos. Digo objetos pois é uma forma de concretizar esta
reflexão.

Por vezes, impregna-se os objetos com a memória de
experiências pessoais ao ponto de ser penoso seu descarte,
ainda que estes não possuam qualquer utilidade, parece que se
assim o for feito também descarta-se o referencial e se arrisca
perder a memória por completo.

Mesmo que não se visite a memória com frequência,
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quando esta está associada à um referente, confia-se que a
mesma está segura, contida em algum lugar. Porém, apesar da
aparente segurança ela não é imutável visto que é uma
construção narrativa passível de sofrer alterações conforme o
passar do tempo. A cada vez que se visita uma memória,
constrói-se outra nova e mesmo que aparente ser perene, as
relações que se desenvolvem serão sempre outras.

Escolhe-se aquilo que se deseja recordar, tal como
associamos certos objetos para guardar determinadas histórias
como souvenirs de algo que foi vivido. Entretanto, nem
sempre essas escolhas são feitas de maneira voluntária.
Quando a memória se constrói a partir das relações de
impacto sem que se tenha consciência daquilo que nos afeta, o
que resta se desdobra no momento presente ao ser
confrontado com uma situação semelhante, como um gatilho
que é acionado através de um estímulo sensorial.

Independente da consciência do processo, acumula-se
memórias ao longo da vida que formam uma coleção de
experiências afetivas. Estas se configuram como um
repertório pessoal que serve de referencial para a forma com
que se percebe e se interage com o mundo.

Quando se tem consciência do processo as escolhas e a
interação com as mesmas passa a ser voluntária, ou ao menos,
quando as relações entre a memória de uma situação vivida e
outra corrente coincidem, é possível que se tenha o tento de
como agir sobre elas, além de apropriar-se das mesmas e por
conseguinte, apropriar-se de si.

Desconfio que a chave para a tomada de consciência seja a



82

desautomatização da percepção. Assim como no exercício
anterior, onde ao acessar a memória se busca estar presente na
mesma e percebê-la com uma intensidade integral, atentando-
se aos detalhes e a maneira como estes o afetam,
desautomatizar a percepção é permitir ser afetado pelo
presente enquanto este ocorre. Sendo assim, na tomada de
consciência do “aqui e agora” com o devido cuidado de como
este se dá, é possível praticar esta desautomatização,
mantendo-se em um estado de atenção que reconheço
enquanto um estado de trabalho.

Desautomatizar a percepção pode ser manter-se atento em
busca dos afetos que se deseja guardar, aqueles que sem
atenção talvez passem despercebidos. Ao aguçar o olhar e se
permitir sensibilizar por aquilo que acontece no momento
presente, torna possível a apropriação do desenvolvimento do
próprio repertório de forma voluntária e assim, lograr de seu
domínio.

Um dia meu pai me perguntou se eu tinha algum plano,
pois para ele eu estava a viver apenas a colecionar
experiências, procurando maneiras de me colocar em
situações desconhecidas, deslocando-me para uma nova
cidade ou país em busca de distância daquilo que me fosse
familiar ou proximidade com algo que despertasse meus
sentidos, de modo a perceber na vida qualquer poesia latente
que se revela quando observada com olhos de afeto. Ele
questionava se eu faria algo destas vivências ou pensava em
apenas continuar à deriva.

Percebi que de fato já o fazia há muitos anos, tanto a
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coleção quanto a deriva. A prática da coleção, intrínseca na
forma com que me relaciono com o mundo, só torna a deriva
ainda mais fascinante pois o novo garante o ampliamento da
mesma e esta por sua vez, apura minha percepção e o modo
com que convivo com o diverso e, transforma a maneira com
que percebo o familiar.

O comentário de meu pai me fez refletir sobre o estado de
trabalho no qual me encontro e que talvez esteja a cultivar ao
longo desses anos todos. Esta coleção de experiências
mencionada por ele, funciona como um jogo constante e
subjetivo. Todavia, o mesmo apontamento me fez perceber
que eu não estava a fazer nada com esta além de cultivá-la
para minha apreciação pessoal, até então.

Este estado de trabalho se configura no atravessar do
tempo, não é uma ação que se encerre em um período pré-
determinado e não possui escopo definido. Por isso, não a
percebo enquanto metodologia de uma prática artística apesar
da potência para tal. É um estado de atenção contínuo, onde o
trabalho é o jogo de captar e elaborar a poesia daquilo que se
vive, colecionando experiências para que estas possam
abranger novos sentidos aos serem expostas e visitadas ao
longo do tempo.

Decidi compartilhar meu jogo, expandi-lo. Este continua a
ser o mesmo, porém agora insiro mais uma variável: a
materialização, transformando a experiência em matéria-prima
para a elaboração de algo plural. Na tentativa de materializar a
experiência e transferi-la para outro sítio, de vivência à objeto,
além desta ganhar novo corpo e independência permite ser
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confrontada com outros elementos, desenvolvendo diálogos
que surgem a partir da interação com a materialidade.

Esta variável elabora questões inerentes à uma prática
subjetiva que é experienciada todos os dias: a construção
narrativa que compõe a auto-representação (como nos
percebemos) e a hetero-representação (como percebemos o
outro). Ambas se relacionam com a maneira de entender
aquilo que vivenciamos e como elaboramos estas experiências
no decorrer do tempo através do crivo do afeto e da memória.

O que resiste daquilo que foi vivenciado após filtrado pelas
diversas instâncias de intimidade entre a percepção individual
e um espaço temporal é como uma partícula de qualquer coisa
que contém muito mais do que aquilo que se constitui
enquanto imagem. O material produzido pelo jogo evoca este
estado de trabalho, onde a procura constante por afetar-se
com algo externo gera novos afetos.

Ao se comprometer com a proposta deste jogo de
colecionar experiências, buscando tornar estas visíveis através
de um corpo físico, noto que acabo por transferir a potência
poética de algo efêmero para um objeto imbuído de valor
simbólico. Esse recurso parece proporcionar um encontro
entre algo que se assemelha à vida e a arte, visto que o valor
empregado a um objeto artístico também possui este vínculo
metafórico.

De uma maneira curiosa, percebo a vida se aproximar da
arte, ou misturar-se com ela, tornando difícil reconhecer
certos limites entre uma e outra. Então, onde reside a arte
quando esta tange a vida? Ou é a vida que ganha outra
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quando se transforma em arte, se é o que o faz de fato. Talvez
ambas sejam apenas um jogo de percepções.



KAPROW, Allan.
Essays on Blurring of Life and Art, 1 993.
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“The greatest part of the story is what we
choose to add to it.”

(pág.229)
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Toda vida fui fascinada por Fuscas, são carros com
personalidade. Gosto de suas extremidades
arredondadas e das curiosidades do veículo, como o
motor de som inconfundível instalado na traseira.
Durante minha infância ainda havia muitos destes a
circular pelas ruas de minha cidade natal e mesmo que
todos pertencessem ao mesmo modelo, cada carro
tinha suas particularidades e detalhes que o tornavam
únicos. Eu conhecia cada um deles.

Sabia de seus percursos e flagrava quando estavam a
transitar em uma região diferente do habitual.
Conseguia diferenciá-los pela cor, pela pintura
restaurada de alguns que criavam manchas de tons
diferentes na lataria, pelos remendos expostos, por
suas matrículas e às vezes reconhecia até seus
motoristas. Reconhecia cada carro pois estes eram
parte de um de meus jogos de infância.

Todas as vezes que saía de casa, independente de
onde fosse, contava os fuscas que via pelo caminho,
sempre a desconsiderar aqueles que já haviam sido
incluídos na contagem. No final do dia marcava em
minha cabeça o número total de veículos diferentes
que havia encontrado, para que no dia seguinte
pudesse retomar a contagem de onde parei. 3, 7, 9, 1 7,
23, 34, 35, 44, até o dia que eu esquecesse qual havia
sido a contagem anterior, então começava o jogo
novamente do zero. Lembro que o máximo que
consegui manter o jogo foi um pouco mais de 1 30
carros.

Não me lembro ao certo porque inventei esse jogo, mas
isso também pouco importa. Mata o tempo sem que ele
me mate. A atenção é uma arma que dou ao tempo
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quando quero morrer devagarinho. Uma ação comum que
aplico um desvio qualquer, vira qualquer coisa parecida
com um jogo. Então estou salva pois já não é o tempo que
me consome e sim o jogo.

Fecho os olhos para tomar banho, arrisco um palpite
de onde se encontra a torneira do chuveiro e tempero
a água com cautela. Molho os cabelos para sentir se
desfazerem os caracóis. Aparento ter mais cabelo que
de fato tenho. Outros poucos fios se desprendem e
grudam ao longo do meu corpo, desenrosco os
desertores de meus dedos e alguns ainda escapam
para minhas coxas.

Desligo a água para lavar os cabelos. Busco o primeiro
frasco plástico pequeno que posicionei previamente
no canto esquerdo da prateleira. O líquido é viscoso e
tem cheiro de planta. Deixo o frasco o mais próximo
possível de onde o encontrei e massageio o couro
cabeludo com a ponta dos dedos fazendo com que
minhas digitais circulem entre os fios. Sinto um pouco
de espuma se formar. Coloco as pontas do cabelo para
cima para que se misturem com a parte tratada. Não
esfrego muito, tenho a impressão que a sujeira se
concentra mais no topo.

Agora descubro mais rápido onde está a torneira e a
ligo com a mão esquerda. A água quente escorre
levando a espuma de minha cabeça para o vale entre
meus dedos dos pés. Com os das mãos penteio o
cabelo para agilizar o processo. Fecho a torneira
novamente.

O segundo frasco plástico se encontra à direita do
primeiro, tateio a prateleira para localizar um e outro e
escolher o frasco correto. O líquido deste é mais
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cremoso e tem cheiro amanteigado. Aplico o produto
nos cabelos devagar, do topo até as pontas,
desembaraçando os nós que ainda resistem e mais
alguns fios se desprendem dos demais. Tento recolhê-
los para que não escorram ralo abaixo e os fixo no
azulejo para que depois os descarte de maneira
adequada.

Encontro o sabonete onde desconfiava que estaria.
Fricciono-o entre as mãos antes de o abandonar no
mesmo sítio onde o encontrei. Esfrego meu rosto com
o que foi transferido da barra. Com os dedos médios
retiro a oleosidade das laterais de meu nariz e com
todos os dedos de cada mão, excepto os polegares,
ensaboo da região os olhos até a testa em
movimentos circulares, movendo-os sem seguida na
direção do queixo. Sinto a pele inflamada por baixo
das espinhas.

Abro a água brevemente para lavar o rosto, tomando
fôlego antes de me atirar de cabeça na cachoeira do
meu chuveiro. Esfrego o rosto com as duas mãos para
tirar rapidamente todo o sabão que apliquei segundos
antes. Ao retirar a face de dentro da água, respiro.

Desligo o chuveiro para me ensaboar. Busco a barra
que desta vez acompanha o percurso de minhas mãos,
enquanto uma a segura a outra esfrega por onde a
primeira passa. Começo pelo braço esquerdo, do
antebraço até a axila, saltando para a próxima e
percorrendo o braço direito até a extremidade. As
mãos seguem para os seios, barriga e lombar em
movimentos circulares. Sempre falta esfregar entre as
escápulas já que não alcanço essa região. Não sei se
faz tanta diferença se esse trecho não ensaboado fica
ligeiramente mais sujo que o resto do corpo.
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Aceito as limitações do meu corpo e sigo em frente
para o interior da coxa esquerda, contornando-a por
cima até o outro lado que nunca vejo tão bem, só
reconheço pelo toque da pele ligeiramente mais
áspera entre a banda e a perna. Mesmo que tivesse a
banhar-me de olhos abertos esse trecho é feito às
cegas.

Ensaboo a canela e panturrilha, apoiando todo o peso
do corpo no pé direito para conseguir lavar os dedos
do pé esquerdo. Repito o processo na coxa direita e
concentro no balanço do meu corpo para manter o
equilíbrio, meu quadril se encaixa enquanto levemente
curvo as costas, dobrando o joelho esquerdo para
sustentar melhor o peso. Cruzo a perna direita sobre a
esquerda apoiando-a na coxa para que meu pé
encontre minhas mãos na metade do caminho.

Só então lavo entre as pernas, primeiro pela frente
entre coxas e em seguida por trás em meio as
nádegas. Consigo sentir o odor se desprender e ser
substituído pela neutralidade do sabonete. Uma última
vez, descarrego a água do chuveiro sobre meu corpo,
retirando todo e qualquer resíduo que ainda reste na
superfície.

Desligo o fluxo de água e abro os olhos para pegar a
toalha.

Apesar dos olhos fechados, a sequência das ações é
quase a mesma de todos os dias em que me banho, a
diferença reside na atenção que dou aos movimentos. De
olhos fechados, reconheço minhas ações através de
outros sentidos que se inibem com o esclarecimento da
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visão. Com um pouco de prática, talvez não fosse preciso
fechar os olhos para perceber o corpo como um todo de
maneira consciente. Fechar os olhos é um desvio
moderado, experiência que se dá ainda dentro do
espectro da autoafirmação. Risco maior seria se
experimentasse banhar-me como outra pessoa.

A chuva pairava fria sobre o Castelo dos Mouros
enquanto eu contava à minha companhia sobre a
dificuldade imensa que havia sido invadir tal fortaleza.
Por sua vez, ela indagava onde estaria o castelo ao
caminhar pelas ruínas da antiga muralha, então
apontei para baixo de nossos pés confirmando sua
existência.

O esforço em explorar o sítio arqueológico com o
clima desfavorável somado à fantasia corrompida da
imagem de um castelo resultou na expressão
veemente de sua desilusão, ao comparar os vestígios
da fortificação com as cores vibrantes do amarelo cor
de ovo e o vermelho cor de telha que destacavam o
Palácio da Pena não muito distante no horizonte.

Voltamos à Sintra para provar da queijadinha, que no
Brasil é diferente. Segurei o doce entre o indicador e o
polegar, inspecionando com cuidado na tentativa de
perceber o que tinha na mão. O amarelo das gemas
era mais queimado que o das paredes do palácio e seu
tamanho e casca aparentemente rija me faziam
questionar se haveria alguma forma especial de se
comer a iguaria.

Perguntei ao senhor do balcão “como se come” e ele
respondeu: “Come-se tudo”, então coloquei o doce
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inteiro na boca, desafiando a extensão da
embocadura. Eu mal conseguia mastigar enquanto
minha companhia gargalhava ao me chamar de
portuguesa.

A experiência reserva um saber empírico que só se
percebe quando devorada por inteiro. Nem sempre o
óbvio é tão evidente visto que depende de um imaginário
construído. Quando este apanha um desvio e foge do
esperado, mostra a direção de outros sentidos.

Um castelo pode possuir várias formas e “tudo” não
significa necessariamente “de uma vez”. De qualquer
maneira, é necessário convicção para que se possa
quebrar as barreiras da literal idade e, quando estas
estiverem desfeitas, empenho para se construir outras
novas para em seguida deitá-las novamente ao chão, de
novo e de novo.

Ia lhe fazer mais uma pergunta, mas ele solicitou que
antes me fizesse outras duas, que as faria como um
jogo. Diria uma palavra e eu deveria responder com
outra, a primeira que me viesse à mente e, depois diria
outra e eu responderia do mesmo modo, apenas uma
palavra.

What is Life?

To live.

What is Love?

To love.
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Expliquei que burlei a regra pois não conseguia
responder com apenas uma palavra, com um
substantivo, já que entendia a vida e o amor enquanto
verbos. Em troca dessas duas perguntas, retribui com
duas.

What is Life?

Freedom.

What is Freedom?

Time.

Não sei dizer o quão espontâneo foi este questionamento,
contudo a resposta deveria o ser. Sem tempo para
elaborações, o imediatismo impõe uma reação inusitada e
criativa, manifestando a liberdade inventiva de se
incorporar sentido à algo.

Imbuir qualquer coisa de sentido é um jogo que não se
esgota em um único movimento, ele se desdobra com o
tempo, expondo novas possibi l idades de ação. A única
questão implicada para que este ocorra é a consciência,
nas ações e das escolhas que são feitas ao longo do
processo e, de como se reage aos sentidos criados.

Hoje minha resposta é outra, digo que a vida é um jogo
mas, reservo ao tempo à liberdade de mudar seu
resultado depois de mais algumas rodadas.
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DEAN, Tacita
OBRIST, Hans Ulrich
An Interview on Art, Places and Literature,
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Em 2009 me apaixonei por uma obra. Uma piscina rasa e
circular com água corrente onde várias tigelas de cerâmica
clara, de tamanhos diversos, flutuavam na superfície azul.
Com o fluxo da água estas se esbarravam de leve e desse
encontro emitiam sons de tons variados.

Passei uma hora à beira d’água fruindo a melodia distinta
das tigelas grandes e pequenas a se chocar em notas médias
junto ao tinido agudo das menores que se esbarravam e a
gravidade redonda daquelas que mesmo largas, seguiam com
delicadeza ao encontro das outras. Que bela obra.

Estava exposta na Pinacoteca de São Paulo, na época não
guardei seu nome e passei anos com essa incógnita em minha
cabeça. Apesar dos meus esforços incessantes não consegui
localizar o nome do artista que me deixou tão encantada, tão
pouco vi a obra novamente. Guardei apenas a lembrança de
um amor à primeira vista.

A vida seguiu com suas lacunas e em 2015 participei de um
minicurso sobre arte sonora ministrado pelo artista Cadóz
Sanches que, durante a reflexão teórica apresentou como
referência o vídeo de uma instalação chamada From Here to
Ear (1999), onde guitarras elétricas serviam de poleiros para
pássaros que habitavam o espaço expositivo.

Da interação destes dois elementos surgia uma composição
espontânea que misturava o canto com o som metálico
amplificado da vibração das cordas tocadas pelos animais que
pousavam nos corpos dos instrumentos.

Assistimos o registro da obra sem saber o nome do artista
ou sobre sua produção. Algo nesta obra me transportava para
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aquela tarde na Pinacoteca. Perdida na saudade, fui resgatada
de volta à realidade por Cadóz no momento em que nomeou
seu autor: Céleste Boursier-Mougenot.

Ao discorrer sobre a produção do artista francês também
mencionou que o mesmo havia participado de uma exposição
na Pinacoteca de São Paulo em 2009. Então percebi que não
poderia ser coincidência. Afinal era ele! Depois de tantos anos
o mistério havia chegado ao fim e meu coração encontrado
qualquer paz inesperada.

Já não morreria sem saber seu nome.
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Nunca havia ouvido falar de Tacita Dean até o primeiro
semestre de 2018. Esse é um dos motivos pelo qual decidi
mudar de continente: encontrar com novas referências. Não
que eu esteja a procurá-las propriamente, tenho a impressão
que aquelas que são mais significativas surgem assim, por
acaso. Também não posso dizer que seja um acaso completo
visto que os encontros acontecem nas consequências de
minhas decisões, como a de mudar de continente.

Encontrei Tacita Dean pela primeira vez no registro de
uma entrevista de 2011 com Hans Ulrich Obrist que re-
descobri recentemente escondida em meus arquivos. Não
lembrava sequer que a tinha, só que a havia visto em algum
momento. Ao pensar na entrevista, recordava apenas da
forma como ela falava sobre seu processo, algo a ver com o
acaso e a falta de controle, sobre estar atento ao momento
presente e aquilo que acontece no espaço.

Lembrava da sensação do texto, mas não o nome da artista.
Tenho dificuldade em lembrar de nomes, diferente de Tacita
que parece ter certa obsessão por eles e por aquilo que
carregam consigo. Curioso que ela não é a única referência
que encontrei com esse apreço por nomes.

Conheci Cristina Mateus na mesma época, ela também
parecia ter qualquer coisa com nomes e suas relações. No
início de uma de suas aulas comentou sobre a potência dos
nomes e então, refleti sobre o meu. Já havia o feito antes,
porém desta vez busquei reagir à reflexão de uma maneira
prática, buscando algo além do próprio nome. Todavia, isso é
um assunto para outra hora, de volta a Tacita.
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Passei algum tempo a desconfiar que seu nome começava
com a letra T até que, depois de muito custo, recordei que era
Tacita. Mesmo sem saber de seu nome completo, suas
palavras ficaram marcadas em mim e por hora bastava. Tinha
de crer que um dia a encontraria novamente tal como
aconteceu com Céleste.

Diferente da saga anterior que levou seis anos, demorei
apenas um para sanar essa dúvida. No final de janeiro de 2019
descobri que durante a semana haveria a abertura de sua
exposição e o lançamento do filme Antígone na Fundação
Serralves, com direito a fala da artista. Coincidência ou não,
não poderia deixar passar a oportunidade de ouví-la
pessoalmente.

Agora com nome completo pude preencher a lacuna que
existia não apenas em minha memória. Sabia que havia escrito
algo à respeito da entrevista de Tacita Dean em um dos meus
diários e também transcrito esta passagem, indicando à lápis
do que aquela reflexão se tratava. Quando o fiz ficou a faltar
uma parte. Anulei a ausência em outro tempo, com outro
lápis.
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É isso, não chamei de acaso, chamei de oportunidade.
Talvez seja a atenção que anda disfarçada de coincidência.
Curioso que, além da relação que Tacita e Cristina tem com
nomes, elas também coincidem em minhas anotações ao
ocupar o mesmo espaço de uma página. A tese de
doutoramento de Cristina Mateus me marcou de outras
maneiras e a reflexão sobre nada de nada está reservada em
outro espaço.

Tenho a impressão que ambas trabalham com essa
ausência de controle no processo e que suas produções
evocam algo do “tempo presente”. Coincidência ou eu que
não percebo bem o trabalho delas. Talvez eu esteja apenas a
projetar pontos de encontro entre as duas produções na
tentativa de encontrar qualquer semelhança com a minha e
com aquilo que sinto em contato com essas referências.

Quando fui à abertura da exposição de Tacita Dean não
tinha certeza do que esperar. Não havia pesquisado nada
sobre ela, nunca vislumbrei seus filmes nem sequer conhecia
seu retrato. Só tinha comigo a lembrança da sensação que
aquela entrevista havia deixado em mim e um nome, bastava.
Não queria construir mais expectativas.

Ela entrou mancando devagar no espaço do anfiteatro em
direção ao palco e então, se sentou em uma das largas
poltronas acompanhada por outros dois homens de que
também não me recordo o nome. Sua voz soava no mesmo
tom que imaginei quando li a entrevista pela primeira vez,
calma e reflexiva.

Confesso que fiquei surpresa com sua limitação motora,
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porém esta me fez perceber de outra forma o tempo que a
artista dispõe em seu discurso e nas imagens que cria com as
palavras, como se seu corpo desse oportunidade ao olhar de
permanecer.

Permaneci imersa nesta nova entrevista e no modo como
ela apontava seus acasos, como se o pensamento que
acompanha sua produção fosse se desenvolvendo e
amadurecendo conforme os anos.

Comentou que podia traduzir seu nome em silêncio, já
havia mencionado este fato na outra entrevista que li. Quando
assisti seus filmes entendi onde este silêncio se encontrava. As
cenas se constroem no passar do tempo, lento, como uma
fotografia que aos poucos se revela cinética. É preciso
permanecer para apreciar o desencadeamento da imagem.
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Passei os últimos dias a conviver com a incógnita: onde
quero chegar com esse texto? De alguma forma a
produção do mesmo coincide com a confusão e ausência
de controle sobre o processo que foi já mencionada. Acho
que me perdi no que estava a dizer.

Como reação ao material é uma ação bem sucedida, traz
à tona de uma maneira prática as mesmas inquietações
sobre o processo. Fui escrevendo sem vislumbrar um
ponto final, este há de chegar em algum momento.
Quando me perco, refaço meus passos, leio aquilo que
escrevi diversas vezes e percebo pontos de encontro.

Uso uma história para evocar um assunto que é a busca
por um nome, emprego a coincidência como pretexto para
falar sobre Tacita Dean. Parece que continuo a buscar algo
como um nome, qualquer coisa que defina ou sugira uma
abertura. É uma incógnita a ser resolvida. Tento conectar
estas reflexões e sinto que preciso de um gancho mas,
desconfio que não exista um único.

Ela fala de fé e é preciso tê-la, confiar no caos do
processo que se encaminha naturalmente para sua
resolução. Talvez a dificuldade de se chegar a um fim seja
a relação transversal do raciocínio, quando se chega em
um ponto este leva a outro e assim sucessivamente. Uma
estratégia para lidar com a falta de controle é o acúmulo,
uma recolha de materiais como um primeiro trabalho. Não
é preciso fazer esforço, vale mais estar atento e formar
conexões.

Assim como Tacita Dean, confio no processo e aproveito
meus acasos para recolher aqueles que, por aproximação,
parecem dialogar com outros assuntos que me
interessam. Sinto minha mente aos saltos entre o tempo
presente e a memória de outras referências que forma
algo parecido com os rastros de giz no fundo de um
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quadro negro.

Este trabalho exige tempo tal como imagens que se
formam devagar. Ao vê-las é preciso permanecer atento
para notar como estas se metamorfoseiam ao longo do
processo. Não adianta forçar um caminho, este já existe e
só é preciso seguir seu curso. Anoto o percurso para
perceber depois por onde passei.

Da visita que fiz à exposição de Tacita Dean, aquilo que
anotei foi o que elegi destacar do resto da vivência.
Marquei o que para mim faz qualquer sentido ou me toca
de alguma maneira. Acumulo e conecto referências que
encontro como se por acaso, como se fosse mera
coincidência, contudo, tem mais a ver com a atenção que
dou a determinados assuntos.

Projeto-me nas referências que encontro, crio pontes para
me relacionar com aquilo que é externo. Onde me
encontro no outro? E como torno aquilo que encontro
meu? Desconfio que este seja um segundo momento do
trabalho: a edição. Tentar dar um novo sentido aquilo que
foi acumulado antes, expondo as pontes e o percurso.
Então surge outra incógnita: como fazê-lo? How to tell
something in a way that untells it?

Quando alcanço o final da entrevista me deparo com mais
uma coincidência:

T.D. : (. . . ) “That is how I write. I write not knowing what and
where its going”. (pág. 242)

O mistério continua e meu coração encontra qualquer paz
inesperada na coincidência de uma incógnita.





Se não me falha a memória
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WH I TE, Minor.
D U BO I S, Philippe.
Exploratory Camera, 1 952.
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Conclusão

Em pouco tempo já não estarei mais em Portugal ou a
cursar esse mestrado, esta etapa vai se aproximando do fim
como este caderno e exige alguma forma de conclusão.
Apesar de necessário, concluir parece uma saída definitiva,
como se algo morresse ao chegar no fim. Contudo, o fim
também parece ilusório pois algo sempre continua depois
dele.

O tempo corre e conter seu curso é um esforço vão, a cada
segundo que passa alguma coisa deixa de existir, cessa na
transição do presente para o passado, ou se transforma.
Seguindo esta lógica concluo que estou sempre a me despedir
de algo e a espera de um futuro latente do tempo que
continua independente de mim.

Neste momento sinto apenas uma saudade antecipada,
quando me aproximo do fim passo a perceber o presente com
mais intensidade visto que tenho consciência do desfecho e ao
lembrar que o fim faz parte do presente, a intensidade ganha a
leveza do efêmero. O presente parece mais belo porque tem
fim e assim, mantenho a perspectiva da vida como se estivesse
a morar em frente à um cemitério.

Ao lembrar daquilo que vivi, tudo me parece um sonho,
imagens que acompanham histórias que conto a mim
repetidas vezes. Viajo através do tempo pela memória e pelos
meus registros que acabam por funcionar como evidências de



que algo de fato aconteceu. Aquilo que vivi se justapõe àquilo
que vivo agora e de alguma forma o passado se torna presente
porque já não é o que ocorreu, este assume uma outra forma.

Independente dos meus esforços em dar nova vida às
experiências que coleciono, a memória continua a cumprir seu
papel de me fazer esquecer. Aprender a se despedir faz parte
da brincadeira, dar espaço para aquilo que está por vir. A
vantagem da coleção é poder revisitar certas lembranças e
perceber como estas se modificam com o tempo.

É quase hora de partir, mas antes preciso concluir esta
etapa. Dentre todas as possibilidades de fazê-lo não me parece
fazer sentido repetir mais uma vez aquilo que já foi dito ou
amarrar tudo em uma reflexão teórica, prefiro evitar a falha de
um final definitivo, quero a falha enquanto fenda.

Aproveito este espaço de conclusão para realizar uma
proposta poética que busca de alguma maneira deixá-lo em
aberto para que esta possa se desenvolver com o passar do
tempo, independente de mim. Opto por concluir esta etapa e
este caderno através de uma ação.

Deixo uma das peças de minha coleção para trás para que
se transforme e assim fico com uma desculpa para visitar o
que deixei, tendo algo além de fantasmas para encontrar caso
meus caminhos me tragam de volta a Portugal.

Como a planta que inventei, quimera errante que se enxerta
pelos ambientes quais me desloco, parto com minhas raízes
portáteis. Contudo, deixo algo a criar raízes em meu lugar.
Raízes que não se espalham pela extensão do terreno, raízes
que crescem profundas. Enterro no quintal da última casa que
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vivi em Portugal na rua da Lagoa em Ílhavo, minha quarta
base desde que me mudei para este continente, as raízes de
uma planta que carrego comigo desde da segunda base na rua
Dom João IV no Porto.

Uma conífera, que me faz lembrar daquela que está
plantada no quintal da casa em que cresci. Aquela que
também vi crescer e superar o limite do muro do terreno e
alcançar o segundo piso da casa de meus pais na rua Siqueira
Campos em São José do Rio Preto.

Esta que me acompanha há algum tempo é um Cipreste,
árvore que vim a descobrir recentemente ser conhecida em
Portugal por cipreste-dos-cemitérios pois é utilizada na
arborização desses locais devido a condição de sua raiz
vertical que não interfere com as sepulturas.

Por coincidência ou ironia, a árvore que deixo em meu
lugar parece pertinente para esta ação que visa arrematar este
caderno com algo que continua a se transformar após a
conclusão. É apropriada pela ligação que possui com o
cemitério, local que de certa forma realça a fugacidade do
tempo.

Também pelo simbolismo que carrega da vida que se
mantém e se transforma em meio à morte ou como uma
memória de raízes que crescem profundas como algo que
busca atingir uma camada inconsciente. Para além de tudo é
minha desculpa para uma promessa de retorno.
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Visito o quintal em uma tarde de domingo,
trago comigo o vaso que carrega meu
cipreste viajante e uma enxada. Perfuro a
terra e abro espaço para abrigar meu
companheiro. O processo é rápido e logo
estou a cobrir as fendas que restam entre
a terra atrelada às raízes e o solo.
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Já está. Deixo-te a criar raízes e um dia
venho lhe prestar uma visita
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Lista de imagens

Todas as imagens apresentadas neste caderno são peças
integrantes do projeto Passagem de autoria própria.

pág. 7
Janela do estúdio na rua Boa Hora - Fotografia digital, Porto,
2019.

pág. 12 a 15
Trechos relativos ao dia 15 de janeiro de 2018, reflexão sobre
o medíocre e definição de plano - Fragmentos do projeto
Passagem.

pág. 19
Diário - Fragmento do projeto Passagem

pág. 24 e 25
Estúdio na rua Boa Hora - Fotografia digital, Porto, 2019.

pág. 26
Coleção de artefatos de Pompéia - Fotografia 35 mm,
Pompéia, 2017.

pág. 30
em cima: Coluna e relógio solar, Pompéia - Fotografia 35 mm,
Pompéia, 2017.
em baixo: Ruínas de Pompéia I - Fotografia 35 mm, Pompéia,
2017.
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pág. 31
em cima: Ruínas de Pompéia II - Fotografia 35mm, Pompéia,
2017.
em baixo: Ruínas de Pompéia III - Fotografia 35mm,
Pompéia, 2017.

pág. 33
Dia Produtivo? - Fragmento do projeto Passagem.

pág. 38
Trecho relativo ao dia 24 de janeiro de 2018, cena na varanda
da base I - Fragmento do projeto Passagem.

pág. 39
Vista da varanda da base I na rua Rodrigues de Freitas -
Fotografia 35mm, Porto, 2017.

pág. 41 a 43
Reação prática ao texto The Third Mind de William S.
Burroughs e Biron Gysin - Fragmentos do projeto Passagem,
caderno.

pág. 45
CUT A PROJECT UP FOR DISASTROUS SUCCESS,
poema-reação prática ao texto The Third Mind de William S.
Burroughs e Biron Gysin - Fragmentos do projeto Passagem,
caderno.

pág. 46
Trecho relativo ao dia 28 de fevereiro de 2018, sonho:
roubaram minha bicicleta - Fragmento do projeto Passagem.
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pág. 47
em cima: Trecho relativo ao dia 10 de setembro de 2018,
roubaram minha bicicleta de fato - Fragmento do projeto
Passagem.
em baixo: Menina dos anos 80, nova bicicleta na praça
Velasquez - Fotografia 35mm, Porto, 2019.

pág. 48
Deixada a ver navios no estreito de Messina - Fotografia
35mm, Sicília, 2017.

pág. 49
Veleiro - Fotografia 35mm, Sicília, 2017.

pág. 50 e 51
Trecho relativo ao dia 29 de dezembro de 2018 - Fragmentos
do projeto Passagem.

pág. 67 e 68
A menor rota entre a América e a Europa - Verso e frente do
cartão-postal, 12 de janeiro de 2018.

pág. 69 e 70
Voltaria? - Verso e frente do cartão-postal, 24 de outubro de
2018.

pág. 71
em cima: Parede e janela do estúdio na rua Boa hora -
Fotografia digital, Porto, 2019.
em baixo: Como medir o tempo? - Fragmentos do projeto
Passagem.
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pág. 85
Fonte do jardim São Lázaro ornamentada por alguém -
Fotografia 35mm, Porto, 2018.

pág. 97
Reação ao seminário com Jonathan Saldanha - Fragmentos do
projeto Passagem.

pág. 98
Roman Opalka e On Kawara - Fragmento do projeto
Passagem.

pág. 99
em cima: Vista para o parque São Roque da janela do meu
quarto na base III - Fotografia 35mm, Porto, 2018.
no meio: Re-habitação - Fotografia 35mm, Porto, 2018.
em baixo: Pétala de rosa do casamento de Ayfer e Luis,
Heidelberg, 2018.

pág. 105
Reação à tese de doutoramento de Cristina Mateus e entrevista
com Tacita Dean, relativo ao dia 15 de fevereiro de 2018 -
Fragmento do projeto Passagem.

pág. 108 a 111
Trecho relativo ao dia 03 de fevereiro de 2019, visita à
exposição de Tacita Dean - Fragmento do projeto Passagem.

pág. 114 e 115
Se não me falha a memória, fotografias de um filme expirado
de uma viagem à Palermo - Fotografia 35mm, Sicília, 2017.
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pág. 117 e 118
Reação ao documentário Pelas Sombras sobre Lourdes Castro,
de Cristina Mourão - Fragmento do projeto Passagem.

pág. 119 e 120
Beethovens Geburtshaus - Verso e frente do cartão-postal, 02
de outubro de 2018.

pág. 123
Reação ao textos The Exploratory Camera de Minor White e
O ato fotográfico de Philippe Dubois - Fragmento do projeto
Passagem.

pág. 124
O que restou - Fotografia 35mm, Vila Nova de Cerveira,
2018.

pág. 125 a 127
Reação ao texto The Performativity of Performance
Documentation de Philip Auslander - Fragmento do projeto
Passagem.

pág. 131 e 132
Deixo-te a criar raízes - Fotografia digital, Ílhavo, 2019.
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Filmes

DEAN, Tacita, Antígona, 2018, 56’, cor.

———, Boots (inglês), 2003, 20’, cor.

———, Boots (francês), 2003, 20’, cor.

———, Boots (alemão), 2003, 20’, cor.

MOURÃO, Catarina, Lourdes Castro — Pelas Sombras, 2010,
83’, cor.

Seminários

SALDANHA, Jonathan, 17 de maio de 2018, na Faculdade de
Belas Artes do Porto.

CRUZ, Filipa, 29 de janeiro de 2018, na Faculdade de Belas
Artes do Porto.

MOLDER, Maria Filomena, 29 de janeiro de 2018. no teatro
Rivoli, Porto.
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