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Resumo

O meu cão faz sempre os mesmos percursos quando o levo a passear. Já tentei 
que ele fosse por outro sítio, mas ele nunca quer, até já tem uma linha marcada 
na erva por onde passa todos os dias. Será que é aleatório ou ele sabe alguma 
coisa que eu não sei?
Este projeto é um conjunto de reflexões sobre ações, gestos e histórias do 
quotidiano e da arte. É sobre o movimento das ideias como possibilidade de 
descoberta. 

Abstract

My dog allways takes the same route whenever I take him out. I’ve tried to 
make him go by anouther path, but he never wants to, there’s even a line in the 
grass where he passes everyday. Is it random or does he know something that 
I don’t?
This project is a series of reflexions about actions, gestures and stories from  
life and art.
It´s about the movement of ideas as a possibility for discovery.
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Nota introdutória

Este projeto é uma reflexão sobre arte e quotidiano. Utilizando lógicas narrativas 
e uma rede de pensamentos fragmentados procurei problematizar a banalidade 
assim como o seu potencial criativo, comunicativo ou performativo. Num 
paralelismo entre o ato de caminhar e o pensamento, proponho a ideia de pensar 
com os pés como exercício de dúvida e incerteza que define conceptualmente 
a abordagem do trabalho. A estrutura divide-se em diferentes temáticas tais 
como: ações, movimento, espaço, objetos e observação. Apesar dos textos 
serem em muitos casos auto-suficientes e dispensarem uma sequencialidade, 
apresentam uma linearidade que se vai desfiando como um novelo de lã. Cada 
texto-fragmento trata uma ideia que caminha numa direção, enquanto o 
seguinte avança ou propõe um desvio. Assim, as ideias vão evoluindo em zig-
zag metamorfoseando-se e fazendo uma circunspeção ao tema central sem se 
focarem diretamente nele.
Curiosamente a linha separadora entre arte e quotidiano tornou-se, ao longo 
da escrita, tão líquida e indistinguível que quase não são referidas.
Esta opção não foi intencional, por isso faz ainda mais sentido refletir sobre os 
fundamentos de tal acaso. Do ponto de vista conceptual, uma possível resposta 
prende-se com a ideia de que tanto a arte como o quotidiano representam 
conjuntos de ideias tão abrangentes e difíceis de definir que não faz sentido 
isolar, comparar ou transformá-las em dois pólos de conflito. Obviamente 
arte e quotidiano não são a mesma coisa, contudo o espaço em que as ideias 
dialogam e se contaminam é tão fértil que estar constantemente a apontar 
diferenças e limites seria o pressuposto de outro projeto que não este. 
Procurei assumir que as ideias se movem e são difíceis de fixar. Desta forma, 
se existe um mapa ele está em constante transformação. 
O título vem no seguimento desta lógica, um pensamento com duas pernas 
não está quieto, mas procura, descobre ou caminha em várias direções. No 
fundo reflete sobre o sentido, por isso a estrutura que apresento, procura ser 
dispersa e associativa como a memória e o pensamento. O paralelismo entre 
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sobre artistas e pessoas sem os diferenciar, sobre quotidiano sem necessidade 
de distância, sobre o meu trabalho sem determinismos contextuais e sobre 
ideias como se fossem um jogo.
Correndo o risco de citar erradamente Pina Bausch:

“Não é só a maneira como as pessoas se movem que me interessa, mas 
também o que as faz mover”

pensar e caminhar não termina no título, a dinâmica e ritmo dos textos tenta 
assemelhar-se a uma caminhada, com as ideias e imagens a serem um percurso 
numa paisagem que se vai revelando. 
Numa tentativa de acentuar o texto-caminhada, a escrita aproxima-se do 
conto ou do monólogo com o recurso à primeira pessoa num tom narrativo e 
pensamentos fragmentados que se assemelham ao discurso oral. 
Para além dessa aproximação à oralidade, a divisão por tópicos explica-se 
pela necessidade de isolar ideias ou exemplos específicos e poder confrontá-
los com os seguintes. Esta opção permitiu-me ir alterando a estratégia de 
como cada ideia é tratada, variando entre exemplos do quotidiano, narrativas 
ficcionais, análises de obras de outros autores, assim como do meu próprio 
trabalho. Por conseguinte, para manter a coerência e o ritmo, os textos sobre 
meus trabalhos são apresentados no mesmo plano circunstancial que os outros 
textos, como mais um exemplo que serve para pensar determinada ideia. As 
imagens dos mesmos encontram-se no fim do documento para evitar uma 
relação meramente ilustrativa entre o que é visto e o que é lido.
O presente estudo dedica a sua primeira parte ao exame apurado de algumas 
ações, começando pela observação da linguagem de ações quotidianas, 
passando pela análise de ações propostas por artistas até chegar ao conceito 
chave que compara as ideias com o ato de caminhar. O segundo momento 
parte da ideia do caminhar expandindo-se depois para relações entre o corpo, 
o movimento, o espaço, a geometria e a memória. Concluímos com a relação 
entre o movimento e o espaço num jogo que passa a incluir também objetos 
e narrativas, construindo uma consciência criativa definida por uma postura 
atenta, sensível e dialogante com a realidade.
Esta dissertação não pretende dedicar atenção e demora a questões técnicas da 
especificidade do trabalho, cronologias históricas, movimentos ou associações 
artísticas, em vez disso, prefere que os pensamentos se juntem às mãos, aos 
pés e aos olhos para poderem falar livremente sobre arte sem lhe chamar arte, 
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Relatos e Ritmo

I

É muito fácil perceber quando ela está incomodada com alguma coisa. Já tinha 
reparado, mas sem pensar muito nunca achei que fosse estranho. É assim: 
silêncio e depois um bocejo. Não parece estranho, bocejar é um reflexo humano, 
se calhar estava cansada e com sono, ou a perspetiva de algo aborrecido fazia-a 
bocejar por antecipação. Não sendo especialista, já vi bocejos suficientes para 
formar uma opinião e continuo convencido que este é diferente. De um bocejo 
normal estamos à espera de cansaço, mas este não expressou isso, foi um 
reflexo que não reagiu ao estímulo que era suposto, como uma autodefesa. 
Nunca vi um bocejo funcionar dessa maneira, mas se calhar nunca tinha estado 
atento. Reparei na diferença num dia em que a vi bocejar sem estar cansada ou 
aborrecida, mas por lhe terem dito uma coisa que não gostou de ouvir. Bocejar 
deixou de indicar cansaço para significar “querer estar cansado”. Ao faze-lo 
ela mostrou que a conversa não lhe agradava (não num sentido de tédio mas 
de desconforto) e, por isso, inconscientemente gostava de estar cansada para 
poder escapar. Usou o cansaço para criar empatia, “estou cansada, não tenho 
tempo para isso” ou “estou cansada, não quero ouvir mais”. 
A diferença entre o bocejo normal e o anterior está no contexto comunicativo, 
enquanto o primeiro é um reflexo de tédio ou cansaço, o segundo é uma 
manipulação inconsciente, subvertida enquanto ferramenta de comunicação. 
É querer estar cansado, sem estar. 
A transferência desta ação é mental. Silêncio e depois bocejo. 
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Hoffa (1992) uma personagem acende um cigarro na mão e deixa-o arder até 
lhe queimar os dedos. Sendo a estratégia para se manter acordado ao volante 
depois de conduzir muitas horas. Será demasiado presunçoso interpretar que 
a rotação da peça de porcelana seria a estratégia involuntária da avó do artista 
para se manter “acordada” na realidade?). 
A relação física entre o toque e o objeto funciona como um metrónomo 
que garante que o tempo ainda continua a passar. Ao contrário do exemplo 
anterior esta ação não tem um objetivo comunicativo aparente, trata-se de um 
automatismo físico com uma intenção espiritual.

II

Em 1984 Zbigniew Libera (1959) apresenta no trabalho Mystical Perseverance 
(1984) um vídeo da sua avó, uma doente terminal, com um penico de 
porcelana nas mãos, rodando-o repetidamente entre os dedos. O vídeo tem 
50 minutos e mostra sempre este movimento, pela duração somos levados 
a crer que o gesto já foi repetido tantas vezes que faz parte do dia a dia da 
senhora. Nas suas mãos a rotação do objeto parece inconsciente, ao mesmo 
tempo obsessiva, como se cada volta que desse a aproximasse de uma possível 
finalidade. Porém não havia finalidade, cada rotação existia em si mesma num 
conjunto de rotações que não terminava. Este gesto aparentemente estranho 
e deslocado justifica-se pela ação que o precedeu e originou: rezar o terço. 
Cada oração que é terminada implica uma contagem das pequenas contas 
do objeto, avançando depois para a seguinte. Contudo a rapidez com que a 
senhora rezava fez com que esta ação se tornasse involuntariamente violenta, 
a cada rotação à volta do pescoço mais profunda era a marca que o objeto 
deixava na pele. O seu estado mental era de uma fragilidade tal que temiam 
que ela se pudesse sufocar com ele. Por esse motivo, o terço foi-lhe retirado. 
Contudo o gesto estava tão marcado no seu inconsciente que foi transferido 
para o artefacto mais próximo. Neste caso a transferência passa da ação 
original para um substituto, do terço para o penico. 
Aqui poderíamos forçar a interpretação gratuita que relacionava ação religiosa 
com ação escatológica, mas faze-lo não só seria irrelevante como nos faria 
passar ao lado do que realmente interessa no gesto. 
Dito isto, não deixa de haver na ação de rotação do penico uma dose de 
misticismo. Por um lado, na substituição do objeto, a intenção do ato continua 
associada à oração (ou pelo menos ao ritmo dela, quanto da oração será ritmo 
e quanto será fé?); por outro o penico torna-se quase literalmente a maneira 
dea senhora se manter agarrada à realidade, pois é o único gesto que continua 
a poder fazer sem a ajuda de ninguém.
Trata-se de uma tentativa de independência (um pequeno desvio: no filme
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III

No final de 2015 participei numa visita guiada ao Teatro Nacional São João e 
quando passávamos por cima do palco, a 18 metros do chão, reparamos nos 
mecanismos de cordas e roldanas que eram usados para fazer subir e descer 
objetos, partes do palco ou cortinas.
O guia conta um pormenor curioso sobre aquele local invisível para o público: 
era operado por marinheiros.
A justificação é tão surpreendente como óbvia, habituados ao trabalho de 
equipa nos navios e ao movimento de dar nós e puxar cordas, os marinheiros 
tinham os conhecimentos e habilidades perfeitos para desempenhar aquela 
função. Muda o contexto, mantém-se o gesto. Esta ação é transferida de um 
local para outro por motivos práticos, são conhecimentos específicos de uma 
situação que funcionam noutra completamente diferente. 
A estratégia de comunicação da equipa também era curiosa: um assobio 
sincronizava os movimentos de puxar e largar as cordas e transformava os 
marinheiros numa máquina com vários corpos ou numa coreografia. O ritmo 
do assobio é também um ritmo de pensamento, um compasso que sincroniza 
várias cabeças a pensar como uma. Por isso durante muitos anos era proibido 
assobiar dentro do teatro, pois desestabilizava o tipo especifico de linguagem 
que ali existia, a dos marinheiros a 18 metros de altura. 

IV

Uma praia com um sinal “Cuidado com os carteiristas”. Nada de anormal 
aparentemente, exceto que não foi a polícia a colocar o sinal, foram os 
carteiristas. O aviso transforma-se numa instrução, ao lê-lo as pessoas levam 
a mão ao bolso para confirmar que não foram assaltadas e inconscientemente 
informam os carteiristas do local onde guardam coisas com valor. A linguagem 
pode ativar estímulos no corpo que são imprevisíveis até os racionalizarmos e 
por isso um aviso para ter cuidado com assaltos pode torna-los mais prováveis.

Ação narrativa

I

Como pode uma narrativa ser definida por ações corporais? O cinema pode 
dar algumas respostas, assim como a performance. Na vídeo-performance 
Nighfall de 1971, Bas Jan Ader (1942-75) numa garagem escura, segura um 
bloco de cimento por cima de duas lâmpadas no chão, sendo a única fonte 
de iluminação. Quando fica cansado de segurar o bloco, deixa-o cair em 
cima de uma das lâmpadas. O espaço fica mais escuro. Agora só com uma 
lâmpada a iluminar, o passo seguinte torna-se evidente. Pega novamente no 
bloco e segura-o até deixar cair em cima da segunda lâmpada, a divisão fica 
completamente escura e o vídeo acaba. 
Francis Alys (1959) adota, em Paradox of Praxis I (Sometimes Doing Something 
Leads to Nothing) de 1997, uma estrutura semelhante. Nesta ação empurra 
um bloco de gelo durante horas pelas ruas até ele desaparecer. Não é preciso 
ver o vídeo todo para percebermos o seu final. Tanto em Alys como em Ader 
as ações são autofágicas, continuam até consumirem completamente o seu 
próprio sentido. Não há mais luz, o gelo derrete-se, a ação acaba.
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II

Os filmes de Buster Keaton são de um modo diferente outro exemplo de 
narrativas guiadas pela ação. Keaton sabia onde a história começava e onde 
terminava mas entre o principio e o fim era a ação que definia o rumo. Em cada 
cena o personagem enfrenta um desafio, mas nem sempre o resolve. A queda 
e o falhanço são frequentemente mais importantes para o desenvolvimento 
da história do que o sucesso, porque um problema mal resolvido dá origem 
ao seguinte. E a narrativa avança. A relação de Keaton com o improviso era 
curiosa, se era suposto uma personagem saltar entre dois edifícios, mas falha e 
cai, a história avança a partir daí. A queda era fundamental em Keaton, assim 
como o foi em Bas Jan Ader, ambos encontravam no falhanço uma ferramenta 
para compreender o corpo, a ação e a realidade. Os seus filmes raramente 
usavam legendas, tudo que era preciso saber estava na linguagem corporal e 
no movimento. Em perfeito equilíbrio como uma balança 50% planeado 50% 
improviso.

Pensar com os pés

I

As ideias e o caminhar são parecidos, os pensamentos têm pernas e 
movimentam-se, criando mapas de significados e relações. Uma metáfora 
no fundo é um pensamento que foi passear e voltou para nos mostrar o que 
encontrou. Mas se os pensamentos se mexem como se tivessem dois pés, será 
que os pés têm pensamentos? Podíamos assumir que as mãos têm pensamentos 
ou contribuem mais para o pensar porque tocam, descobrem e montam, têm 
o pensar na ponta dos dedos. Se o cérebro fosse o arquiteto, as mãos eram o 
construtor. Os pés por outro lado parecem só segurar e transportar o resto 
do corpo, como uma máquina de pisar desligada do intelecto e que nem 
tem direito a tocar onde pisa (os sapatos não deixam). Se quisermos ir mais 
longe podemos argumentar que uma das mudanças decisivas da evolução dos 
macacos para ser humanos foi uma separação clara das funções das mãos e 
dos pés (experimenta descascar uma banana com os pés). 
Talvez seja tudo uma questão de eficiência, as mãos esqueceram-se de como 
caminhar, mas são mais ágeis, os pés caminham melhor, mas já não sabem 
descascar bananas. A verdade é que é fácil de desvalorizar a importância 
dos pés no pensamento e nas ideias, simplesmente porque é mais provável 
trabalharmos parados, termos aulas parados, lermos e escrevermos parados, 
e em todas estas atividades consideradas intelectuais usamos as mãos, 
enquanto os pés ficam longe, mais próximos do chão do que do cérebro. 
Quando analisamos a linguagem corporal de alguém durante um discurso 
são as mãos que vamos observar para além da face, os pés ficam escondidos, 
aparentemente sem nos comunicarem nada. Contudo eles contribuem para o 
pensar tanto como as mãos, de modos diferentes, com as mãos e os pés somos 
respetivamente sedentários e nómadas, construímos edifícios com as mãos e 
mapas com os pés. A diferença está no alcance que cada um deles nos dá em 
relação ao mundo que nos rodeia, as mãos pensam o próximo, o imediato, o 
tangível, o vertical, os pés pensam o longínquo, o desconhecido, o horizontal. 
Por isso pensar com os pés trata-se de pensar a dúvida e a incerteza, expandir
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as ideias para sítios onde ainda não foram. Pensar melhor significa encontrar 
maneiras de pensar verticalmente e horizontalmente, o pensamento em zig-
zag.

II

Diferentes culturas caminham de maneira diferente e isso pode revelar modos 
de pensar. A cultura europeia pensa verticalmente, as crianças aprendem o 
mais cedo possível a andar em dois pés, a adotar a postura direita, caminhar 
a partir das ancas. As marchas militares são rígidas e as danças como o ballet 
procuram tanto a elevação que só a ponta dos pés é que toca no chão. 
Os asiáticos pensam horizontalmente, caminham a partir dos joelhos com o 
centro de gravidade mais próximo do chão. Aprender a caminhar é estimular 
a sensibilidade dos pés mas também das mãos e nas danças tradicionais os pés 
quase não se levantam. 
São maneiras diferentes de pensar que não são isoladas em si mesmas, a 
relação entre os pés e o chão é complexa mas talvez possa ajudar a perceber 
ansiedades, inquietações e procuras por verdade ou incerteza.



34 35

III

Caim e Abel, personagens bíblicas filhos de Adão e Eva, representam duas 
maneiras de pensar o espaço. Caim, o agricultor, e Abel, o pastor, estavam 
divididos não só pelo trabalho mas também pelo espaço que ocupam. O 
espaço que é determinado pelas diferentes maneiras de o experienciar não era 
apenas o espaço habitado, mas também simbólico. Caim controlava as terras 
e simbolizava os sedentários, os que ficavam e contruíam, os arquitetos. Abel 
controlava os seres vivos e simbolizava os nómadas, os que caminhavam e 
descobriam, os anti-arquitetos. 
Esta relação representa um conflito logo à partida porque a divisão entre 
terras e ser vivos implicava que Abel fosse um intruso permanente nas 
responsabilidades de Caim, e por isso a historia termina com Caim, com 
ciúmes, a assassinar Abel. A oposição das duas posturas é mais importante 
que o final da história neste contexto (apesar de o castigo de Caim ser semi-
relevante: trocar de posições com o irmão e caminhar eternamente. O que 
para Abel era lazer, para Caim é castigo). 
Por um lado, Caim representa o que já chamei anteriormente de pensamento 
vertical, a construção de edifícios e cidades, o conhecimento sólido, estruturado 
e táctil num espaço fechado, por isso o seu tempo de trabalho é considerado 
útil e produtivo e a sua experiência do espaço é tangível. Abel, com tempo livre 
para pensar, explora horizontalmente as relações simbólicas com a paisagem 
num espaço aberto e mutável, por conseguinte o seu tempo de trabalho 
aproxima-se do lazer. A relevância da história (para além de aprendermos a 
não matar irmãos) é de conseguirmos entender a dualidade das posições e 
criar um sistema de experiência que inclua ambas, cidade e paisagem, sólido e 
líquido, em constante diálogo.

IV

Para Francis Alys caminhar e desenhar têm a mesma função: o questionamento 
através do movimento das fronteiras e contornos do espaço. As caminhadas 
de Alys, numa abordagem poético-política, examinam e reescrevem o espaço 
transformando-se numa ferramenta de pensamento. 
Escolher o percurso mais curto significa escolher eficiência em vez de 
descoberta, é identificar dois pontos e fechar a consciência a todas as relações 
entre eles. Numa cidade líquida todos os caminhos são os caminhos mais 
longos, porque “ver com calma é pensar com calma” (TAVARES, 2013, p.50) 
e a deriva nega as linhas estáticas e estruturadas do mapa e substitui-as por 
linhas dinâmicas. Elas são um desenho no espaço, uma ação que ao mesmo 
tempo pensa, escreve e examina, assumindo um percurso pela possibilidade 
de expandir as suas fronteiras. 
Uma cidade mais do que um conjunto de pontos geográficos fixos define-se 
pelo diálogo complexo entre política, poética, história e dinâmicas sociais. 
Alys leva estas ideias mais longe quando questiona o significado de finalidade 
e o potencial da ação inútil, seja arrastar um bloco de gelo até ele desaparecer 
, caminhar com uma lata de tinta furada que desenha o percurso, correr na 
direção de tornados ou, num esforço de grupo, mover uma montanha. 
Para além de locomoção o movimento significa crescimento, decadência e 
metamorfose e todas estas ações escondem na sua aparente inutilidade uma 
reflexão sobre o potencial transformativo da ação, da experiência simbólica do 
ato de fazer e da poética do espaço.
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Um mapa nómada

O mapa nómada é o oposto da arquitetura, não é sólido é líquido; não é 
cheio é vazio.
O mapa nómada é vazio porque os caminhos são invisíveis.
O mapa nómada é sobre o toque, a visão, o cheiro e o som, é sobre a 
experiência.
No mapa nómada o corpo é a régua, e o caminhar é a cartografia.
O mapa nómada é temporário e mutável, porque a memória também o é.

Geometria e Memória

O corpo-motor é um corpo em movimento e com ele cria geometria. Refiro-
me a uma geometria diferente, um que não tem medo do erro nem obedece a 
regras rígidas e previsíveis. É orgânica e por isso está em permanente mutação. 
Existem regras, mas são temporárias e alteram-se, como aquele jogo que temos 
em casa do qual se perderam as instruções. Ninguém pára de jogar por não ter 
livros de instruções, se não há regras inventa-se! 
O corpo cria geometria no espaço que está sempre a alterar-se, porque nem o 
corpo nem o espaço são fixos. Uma cidade, afinal, são infinitas cidades. Nas 
Cidades Invisíveis (CALVINO, 1993), os habitantes de Maurília guardavam 
postais da sua cidade de antigamente. Preferiam-na nostalgicamente como 
era antes porque há qualquer coisa reconfortante no passado, mas a cidade do 
presente e a do passado eram na verdade duas cidades diferentes. Ambas, a real 
e a da memória tinham a mesma geografia e o mesmo nome, mas nenhuma 
delas era sequer a que aparecia no postal. 
O tempo e a memória alteram a relação geométrica do corpo na cidade. A 
geometria do corpo desenha linhas, intersecções, círculos ou quadrados, 
qualquer forma e o tempo torna-a infinita.

Um círculo, o maior possível
Um círculo, maior que o anterior

Desenhar círculos, do mais pequeno ao maior possível a partir de um 
ponto fixo. O corpo torna-se mecânico, como um compasso, no entanto a 
mecanização só acentua a sua ineficácia. 
O desconforto do movimento circular revela que o limite do corpo não está 
no círculo menor nem no maior, mas na incapacidade de fazer um desenho 
perfeito. Os círculos vão crescendo na sua imperfeição, um a seguir ao outro, 
como se contassem o tempo, como anéis de uma árvore a crescer. 
Por uma ação ser impossível não quer dizer que não se deva tentar.

Bewegung

Joseph Beuys dizia (citado por Mark Rosenthal, 2004, p. 25) que o bewegung 
(movimento) é o desejo do artista a funcionar, num reflexo da energia 
orgânica. Com o Bewegung todas as coisas ganham dinâmica. O movimento 
como máquina transformadora. As velhas estruturas ressuscitam em novas 
formas.
Porém não é só a matéria que se transforma, Beuys queria alterar a sociedade 
também. Segundo ele, o movimento pode incluir vários corpos, vários espaços, 
vários materiais. O movimento pode ser diálogo e cooperação.
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Ilha

Começou assim: mudei o local do atelier onde trabalho e transportei tudo o 
que interessava para o novo espaço, depois parei para observar o que tinha e 
reparei na quantidade de coisas que tinham sido rejeitadas de outros projetos. 
Para mim não eram rejeições, muitos destes objetos ou ideias apontadas em 
cadernos tinham em comum a fragilidade de não conseguirem existir sozinhas. 
Apesar de não terem sido usadas noutros trabalhos tinham no seu conjunto 
tantas características em comum que começou a surgir um diálogo orgânico 
entre elas. Caminhei entre as coisas bastante tempo e quase nem precisei de 
fazer mais nada, só estar atento. 
Eram coisas muito pequenas, simples, banais, objetos encontrados, objetos 
naturais ou objetos criados manualmente. Partilhavam a condição de 
descoberta, de relíquia ou artefacto, e ao mesmo tempo de jogo. 
A partir de objetos comecei a observar, recolher, criar regras e construir 
pontes entre eles com imagens e outros objetos. O jogo foi se adensando ao 
mesmo tempo que se tornava mais difícil de agarrar: havia um pássaro que 
passava de vinte em vinte segundos, ninguém o via, mas havia pistas, um osso 
falso, geometria de movimentos e imagens, formas orgânicas, uma praia, três 
tons de azul. Ouvi em algum lado que se quisermos fotografar alguma coisa, 
ela acontece uma vez e nunca mais se repete ou vai repetir-se e só temos de 
esperar para encontrar o seu padrão. Foi esse o jogo, esperar até encontrar.

Um guia para fazer uma escultura 

Era uma cadeira com duas almofadas em cima, que caíam levemente sobre 
uma laranja. Havia qualquer coisa de estranho, como se aquelas coisas naquela 
composição tentassem comunicar algo numa língua que não compreendemos. 
Ele tinha estado ali sentado durante a tarde a apanhar sol porque queria 
observar o jardim.
Caminhava lentamente, cada passo acompanhado de uma prudência racional, 
como uma máquina recentemente programada para andar, cada movimento 
era uma autoconsciência. Não me surpreenderia se de cinco em cinco 
segundos olhasse para as pernas para ter a certeza de que estas lhe obedeciam. 
(É suposto os joelhos dobrarem tanto, ou tão pouco? E os pés, ainda consigo 
pensar com os pés?) Quando se sentou a apanhar sol naquele sítio específico, 
não era tanto uma decisão, mas um comprometimento, quando começava a 
caminhar já não compensava voltar atrás. “Há muitos anos, vi uma mulher 
com as pernas tão inchadas que me meteu pena. Agora sou eu. O tempo chega 
a todos”. Caminhar era independência, caminhava e estava no controlo. 
Passou a tarde lá sentado, uma almofada para as costas e outra para os pés. A 
laranja não devia estar ali, não a podia comer porque o médico disse que lhe 
ia fazer mal ao estômago. Na verdade, come laranjas na mesma, porque não 
quer deixar que os outros, o médico e o seu corpo, lhe digam o que fazer. Mas 
não comeu aquela laranja específica, gostava de a rodar na mão. Sentou-se 
ali porque tinha um jardim enorme, já não podia regar as flores nem aparar 
os arbustos, mas precisava de vez em quando confirmar que ainda lá estava. 
No centro tinha duas palmeiras que ocupavam a maioria do angulo de visão 
de quem lá entrava, eram a primeira coisa que as pessoas viam ao longe e a 
primeira que iam ver ao perto. Mandou-as cortar quando foram atacadas pelo 
escaravelho vermelho e começaram a cair aos bocados, estavam lá há mais de 
cinquenta anos. Não sentiu remorsos nem hesitação, tinha pouca paciência 
para fraqueza. O tempo chega a todos e não adiantava pensar muito nisso. 
O jardim ainda estava longe do sitio onde estava sentado, conseguia vê-lo, 
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mas a distância real era mil vezes maior do que a que qualquer unidade de 
medida lhe dizia (um metro não é igual todos os dias). Visível, mas inacessível, 
era como se o jardim estivesse na lua, pensou e sentiu-se melhor. E ficou ali 
sentado até ao anoitecer, a observar o seu jardim lunar. 
Levantou-se e deixou as almofadas, que caíram levemente sobre a laranja. 
Voltou para dentro sem se aperceber que tinha feito uma escultura. E continuou 
a caminhar.

O Cavalo de brincar

No ensaio Meditaciones sobre un caballo de juguete (GOMBRICH, 1988) 
E.M. Gombrich fala-nos de um cavalo de madeira de brincar e lança-nos a 
questão : como defini-lo? Seria difícil chamar-lhe uma imagem de um cavalo, 
pois normalmente uma imagem de algo pressupõe a imitação e a parecença. 
No aspeto, tosco e com um cabo de pau, o cavalo de madeira é até mais 
parecido com uma vassoura do que com um cavalo, mas isso não impede que 
continuemos a identifica-lo como tal. 
Gombrich sugere uma palavra mais adequada: substituto. Um substituto está 
mais próximo da “representação de” do que da “imagem” de e por isso permite 
pensar o cavalo de madeira através não só do conjunto das suas semelhanças 
(visuais e não só) mas também das características que nele projetamos. 
Tradicionalmente a representação também está associada ao aspeto visual, 
mas de um modo que inclui também a interpretação e abstração. É a abstração 
que permite que um retrato em pintura possa conter a gestualidade da mão 
do pintor e manter a semelhança com o retratado. Da mesma maneira que 
não vemos um retrato como sendo só tinta, mas uma representação de um 
rosto, o cavalo de madeira é também cavalo e não apenas madeira. 
Mas a interpretação de um cavalo de madeira é mais complexa do que isso, 
enquanto um retrato tenta parecer um rosto visualmente,  o cavalo de madeira 
não precisa necessariamente de parecer um cavalo. Afinal uma criança pode 
pegar num pau, uma vassoura por exemplo, e continuar a interpretá-lo 
como sendo um cavalo. Aqui entra o conceito de substituto, ao associarmos 
características de “cavalidade” a um pau, estamos a assumi-lo como cavalo, 
porque podemos cavalgar nele. Estas características de função associadas ao 
substituto não só especificas do ser humano (um gato persegue uma bola como 
se fosse um rato) e Gombrich chama-lhes “chaves que por sorte encaixam em 
fechaduras biológicas ou psicológicas”. Esta lógica é muito comum nos jogos 
infantis, em que a forma e o aspeto são secundários à função, importa mais o 
que podemos fazer com as coisas do que o que elas 
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realmente são. A relação simbólica com as coisas passa pelas características 
que projetamos nelas. 
Outro exemplo fala-nos de uma criança que projeta num cobertor características 
de um amigo imaginário pelas sensações de carinho e proteção que ele lhe 
dá. São ideias que levantam outras questões, como a possibilidade de certas 
coisas ou objetos se apresentarem como imagens conceptuais, compostas por 
ideias construídas sobre elas. Isto pode-se encontrar novamente nos desenhos 
infantis, um desenho de um homem são os traços que a criança sabe (e é um 
conhecimento que inclui, mas vai para além da visão) que o representam, são 
a imagem conceptual de homem. 
Mas voltando ao cavalo de brincar continua a ser complicado de o identificar 
totalmente como imagem conceptual, um homem poderia ser representado 
por exemplo pela cabeça, tronco e membros (independentemente do nível de 
realismo da representação) mas no caso do cavalo de brincar como explicar o 
cabo de pau? Conclui-se com outra ideia, a da imagem mínima, que procura 
nas imagens conceptuais a característica mínima possível para continuar a 
representar e ser uma chave que encaixe na fechadura biológica. O cavalo de 
brincar é por isso uma imagem mínima que através da função o permite ser 
um substituto de um cavalo. A sua cavalidade está no cavalgar.

Galochas

Havia um escritor que costumava citar um livro como sendo uma das referên-
cias mais antigas e importantes do seu trabalho, uma base onde muitas das 
suas ideias assentaram antes de se expandirem e seguirem os seus caminhos. 
Era tal o carinho pelo livro que o referia com frequência e introduzia muitas 
conversas com ele, por isso foi só uma questão de tempo até alguém atento 
lhe explicar o que ele falhou em perceber, que tinha lido mal o livro e as in-
terpretações que fez não se aproximavam sequer do que o autor tentou dizer. 
De repente, e por um segundo, pensou que todas as suas ideias tinham sido 
descredibilizadas e nada no seu trabalho fazia sentido, a base ruiu e todo o 
trabalho com ela. Esse segundo demorou horas a passar, mas quando passou 
tudo voltou a fazer sentido, foi falso alarme, porque as ideias não se constro-
em como blocos, e as opiniões não são certas ou erradas, perceber mal não 
deixa de ser perceber alguma coisa. Bastou refazer o mapa mental. As ideias 
que nasceram da interpretação original não enfraqueceram porque, entretan-
to, já tinham seguido o seu caminho independente, e saíram até fortalecidas 
porque ganharam um novo ponto de vista. 
Este caso explica-nos a razão pela qual alguns estímulos têm sobre nós o efeito 
criativo que têm, e para contextualizar um trabalho sobre galochas, não por 
uma interpretação errada, mas por uma interpretação às cegas e que decidi 
manter assim. 
Um dia li num livro uma descrição de uma cena de um filme, e que me fez 
pensar uma imagem háptica, mas depressa percebi que não se adequava à que 
o livro descrevia. Não podia adequar-se porque a descrição era demasiado 
vaga e pressupunha o conhecimento de um filme que eu não tinha visto para 
fazer sentido. Mas, contente com as imagens que imaginei, comprometi-me 
a não ver o filme tão cedo para não as destruir. A cena descrita era de uma 
rapariga a usar umas galochas que eram grandes demais, que costumava usa-
las nos pés errados, e que ao caminhar com elas o barulho da borracha no 
chão irritava a sua mãe.  
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Interessei-me porque andava a pensar no ato de caminhar e gostei da imagem 
de umas galochas oscilantes e de um caminhar barulhento. Ao servirem para 
caminhar, as galochas tinham a mesma função de uns sapatos, mas com 
algumas diferenças, despertavam outras sensações, o som da borracha, a 
estrutura ao mesmo tempo rígida e maleável que as faziam oscilar e também a 
função de proteger os pés de alguma água, mas não de toda a água.
Atraíram-me pelo seu potencial de objeto-ação, capazes de repelir a água, mas 
também contê-la se fosse demasiada. Será que elas me protegiam do mar? 
Repeliam-no? Continham-no? Era importante caminhar com as galochas, 
para elas não serem só dois bocados de borracha. Caminhar até ao mar e 
voltar, experienciar o caminhar barulhento, e imaginar que quando voltasse 
traria o mar comigo. Guardar dois mini-oceanos nos pés.
Quis levar as galochas ao mar por causa do Bas Jan Ader (1942-1975). No 
holandês revi algumas das ideias que procurava, o corpo central na ação, o corpo 
que caminha, que cai, que se equilibra. (Alguém chamava ao trabalho de Ader 
conceptualismo romântico, porque pelos vistos a gaveta do conceptualismo 
não deixava entrar o romantismo, por isso tiveram de arranjar uma específica 
onde coubessem os dois. Em 1975, com 33 anos desapareceu quando tentava 
fazer uma viagem de barco sozinho dos EUA até à Holanda, o seu país natal, e 
foi dado como morto.) O mar é sublime e trágico em Bas Jan Ader, caminhar 
até ao mar foi o fim de algumas das suas ações e tentar navegar nele foi o fim 
da sua vida. 
Voltando às galochas, primeiro, um plano amplo e prolongado da paisagem, 
depois caminho em direção ao mar com as galochas até ter a água pelos 
joelhos. Paro durante uns momentos. O plano prolonga-se e lembro-me da 
foto de Ader -Farewell to Faraway Friends (1971) - depois faço o caminho 
inverso e desapareço do plano de filmagem. (Será que se repara que faltam 
dois mini oceanos no mar?) Por momentos as galochas seguraram o mar, mas 
foram breves, logo a seguir transformaram-se em dois pequenos depósitos 
que guardavam ao mesmo tempo o mar e os meus pés.

Mostrei um vídeo deste trabalho projetado nas dimensões de uma parede 
inteira, e ao lado, as galochas cheias de água. As galochas já não tinham os 
meus pés dentro, por isso podiam estar cheias com água do mar. Tudo isto 
era encenado, o vídeo, as galochas tal como esta descrição. O trabalho é essa 
encenação, ver as galochas serem calçadas no vídeo, caminhar até ao mar 
e voltar com os pés molhados. Podia mostra-las com a quantidade de água 
que trouxe do mar, mas preferi que a história continuasse e a ultima parte 
do trabalho era vê-las ali ao lado da projeção como um objeto a sugerir uma 
presença, a oscilar com a água até cima cada vez que alguém passa ao lado 
delas. 
Tenho de me lembrar de ver o filme um dia. 
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Sobre o gesto

Uma citação, porque não tenho uma maneira melhor de dizer a mesma 
coisa:

“Entre as muitas virtudes de Chuang-Tsu contava-se a habilidade para 
o desenho. O rei pediu-lhe que desenhasse um caranguejo. Chuang-Tsu 
disse que precisava de cincos anos de tempo e de uma residência de doze 
criados. Passados cinco anos o desenho ainda não estava começado. 
“Preciso de mais cinco anos” disse Chuang-Tsu. O rei concedeu-lhes. Ao 
fim dos dez anos, Chuang Tsu pegou num pincel e num instante, com um 
único traço, desenhou um caranguejo, o caranguejo mais perfeito que 
jamais se tinha visto” (CALVINO, 2002)

Vírgula

E se fosse só estar atento?  
Vírgula são objetos encontrados, mas é um gesto também. O gesto de olhar, de 
colecionar, de ordenar. Quando guardo os objetos e as matérias nunca tenho 
planos para eles, é só o resultado de um impulso, de pensar que eles podem 
comunicar alguma coisa. Depois há o tempo de espera, de reflexão, em que os 
objetos encontrados (e que podem ser materiais, imagens, sons ou histórias) 
ficam parados, à espera que algo aconteça. Nunca sei se a espera sou eu a 
refletir sobre os objetos ou são eles a refletir uns com os outros. Até que de 
repente há sentido, nem sempre racional, nem lógico (o sentido não racional 
e não lógico faz sentido?), mas as coisas encaixam e parecem mover-se com 
energia sem saírem do sítio. 
Por isso é que pergunto, e se fosse só estar atento? Ou melhor, e se fosse só estar 
atento e reparar nas coisas que encaixam?  É assumir o mundo como um recreio 
onde procuramos, questionamos e tentamos criar sentidos, caminhando de 
um lado para o outro. A partir daí é um jogo e Vírgula não é mais do que 
isso. Jogo de semelhanças, diferenças e afinidades. Jogo da intimidade de um 
tempo lúdico. Brincadeira de formas, cores, pesos, escalas e massas. 
No final do jogo, quando chega a altura de partilhar com outras pessoas, há 
objetos que saem, porque dialogavam de maneira diferente, e em Virgula (ao 
contrário do trabalho Ilha em que as relações se adensavam numa narrativa) 
os objetos que ficam são os mínimos possíveis.  Porque Vírgula é um gesto 
mínimo, contido, mas preciso. Um gesto que torce e equilibra, que é leve como 
uma linha e pesado como ferro. Mas o que Vírgula dá a ver é também exemplo 
de uma maneira de pensar, de uma atitude de recetividade e atenção. 
Talvez seja só estar atento.
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Rumor

1.Os happenings são um jogo;
2.Os happenings não sofrem decadência porque têm a morte anunciada à 
partida;
3.A linha entre os happenings e a realidade deve ser fina e fluída, se pensares 
nela quando organizas um happening é sinal que ele já falhou;
4.Quem vai a um happening tem de participar;
5.O sucesso de um happening não se mede pelo nível de aprovação que recebe, 
mas pelas histórias que ajuda a criar;
6. Os happenings não são sobre técnicas, são sobre ideias;
7.Os happenings exigem atenção e recolha, de objetos, imagens, ações, gestos, 
materiais e histórias;
8.Os happenings não são ensaiados, só podem ser realizados por não 
profissionais uma vez;

Allan Kaprow descreve os Happenings numa série de regras, e eu fiz o 
mesmo numa interpretação pessoal na lista acima.  A partir dela podemos 
imediatamente assumir claramente que qualquer coisa pode ser um Happening. 
E este é um dos pontos fundamentais para Kaprow, que a barreira entre 
Happening e realidade não exista, por isso um Happening pode ser inspirado 
pelo ato de lavar os dentes, conduzir um carro, varrer, acumular, guardar, 
dançar, respirar ou falar. Por outro lado, a singularidade e efemeridade 
irrepetível, de cada um dos Happenings introduz outra ideia importante, o 
rumor calculado. 
A ideia de rumor calculado, proposta por Kaprow é de controlo completo 
sobre a história das ações, aproveitando as imagens, relatos, textos ou qualquer 
vestígio do acontecimento como uma oportunidade de recontar obque se 
passou.  A execução do happening pode ser quase irrelevante, importante é a 
sua capacidade de criar histórias e continuar a pensar depois de ter terminado.

Sem Sol

Em Sans Soleil (1983), um filme-documentário de Chris Marker, uma 
narradora não identificada lê as cartas de Sandor Krasna, um cameraman 
freelancer que viaja pelo mundo. Nessas cartas, Krasna (como qualquer 
produtor de imagens) reflete sobre o significado das suas próprias filmagens, 
questionando o modo como elas podem substituir as memórias e construir o 
significado do tempo e da história. Para Krasna só a banalidade lhe interessa, 
e leva-nos em viagens do Japão, à Guiné-Bissau e Cabo Verde (com passagens 
pela Islândia e São Francisco), os polos extremos de sobrevivência de culturas 
que interpretam de maneiras diferentes, o tempo e a morte. 

“A memória não é o oposto do esquecimento, mas o seu revestimento. Como 
nos podemos lembrar da sede?”.

O olhar atento de Krasna revela nas imagens o interesse pela contemplação 
das coisas pequenas, identificando-se com Sei Shōnagon, a dama e escritora 
da corte japonesa do século X. (Um desvio relevante: Shōnagon escreveu o 
Livro de Travesseiro, um conjunto de notas soltas, reflexões, poemas e listas 
como “coleção de coisas similares” ou “coisas de beleza”. O livro resulta de um 
maço de papel que a princesa japonesa recebe de presente e que Shōnagon 
sugere que daria um bom travesseiro, pois na altura o travesseiro era uma 
pequena caixa onde se guardavam os diários.) 
Se o Livro de Travesseiro é um diário de ideias, reflexões e pensamentos 
dispersos organizados pela sua sensibilidade às coisas banais o mesmo se 
pode dizer de Sans Soleil. Nas imagens de Krasna vemos viajantes a dormir 
no comboio, pessoas a ver televisão na rua, adolescentes a dançar, um casal 
que reza o desaparecimento do seu gato no templo Go Tu Ku Ji. É também um 
filme devoto a rituais, principalmente aos que tentam reparar o tempo onde 
ele se partiu, como o casal no templo dos gatos, ou a estátua do cão Hachiko 
que esperou pelo dono na estação de comboios durante anos após a sua morte. 
As histórias e reflexões que Krasna descreve criam com as imagens uma rede 
fluída de pensamentos e associações que têm um forte paralelismo com a
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própria memória. Num último momento, a inquietação de Krasna sobre 
as imagens substituírem a memória levam-no a um amigo japonês que as 
distorce num sintetizador. As filmagens transformam-se em manchas de cor 
e movimento no sintetizador e segundo ele são mais justas, pelo menos assim 
assumem-se somente como imagens.
No entanto esta interação entre personagens, Krasna, o amigo japonês e a 
narradora é na verdade ficcional, pois todos eles são a mesma pessoa: Chris 
Marker. Ele constrói estes heterónimos para que interpretemos as reflexões 
como vindas de várias cabeças, lugares e sensibilidades, quando afinal as 
viagens e experiências são suas. As imagens foram recolhidas ao longo de anos 
de viagens, e foram-se aproximando umas das outras pela sua atenção sensível 
e insistência meditativa.
Sans Soleil é importante porque é profundamente atento à realidade e procura 
nela motivos constantes de reflexão e desvio, é politico sem ser partidário, 
crítico sem julgar e mostra que se pode pensar em tempo e em memória sem 
ser preciso viver no passado.  

Areia. Não-Areia

Este é um trabalho a dois, meu e da Joana. Por isso fala de diálogo. Em Without 
Colors (CALVINO, 1968), duas personagens, Ayl e Qfwfq, tentam comunicar 
num mundo sem cores e com poucas palavras:
“Era um período em que não tínhamos muitos conceitos ao nosso dispor: 
indicar o que nós eramos, o que tínhamos em comum e de diferente, não era 
uma tarefa fácil.”
Quando a luz trouxe as cores e Ayl fugiu com medo, Qfwfq tentou acalma-
la com imagens e conceitos, apontando coisas e não-coisas. Acalmou-a com 
gestos:

“Comecei a conversar, tudo em gestos. “Areia. Não-Areia”, disse primeiro 
apontando para os arredores, depois para nós os dois. (…)
“Eu. Tu-não-Eu”. Tentei explicar (…)
“Sim. Tu-como-Eu, mas só um pouco”, corrigi-me.”

Neste excerto da história de Calvino, que deu o nome ao trabalho, 
encontramos um paralelismo com a dificuldade que sentíamos em traduzir 
ideias para palavras. Como verbalizar o gesto, o toque e o olhar e ao mesmo 
tempo sintonizar o pensamento de duas cabeças? O que fizemos foi partir 
à descoberta, procurar o maravilhamento do olhar que está para além da 
linguagem verbal. Percebemos que quando descobres coisas em conjunto as 
ideias alinham-se e pensas ao dobro da velocidade. Procuramos os objetos 
e dispositivos lúdicos de experiências científicas, mas depressa avançamos, 
queríamos redescobrir o que já conhecíamos. 
Por isso criamos o nosso próprio aparato tecnológico, um que se ajustasse 
às imagens que tínhamos nas cabeças. Com duas lentes sobrepostas numa 
camara de filmar, transformamo-la numa máquina de ver ao perto, mistura 
de lente macro e microscópio. Filmamos o que nos rodeava, o banal, pequenas 
construções e composições, movimentos, luz, cor e texturas. Observamos a 
realidade com uma nova atenção, a atenção de quatro olhos e duas cabeças. 
Quando decidimos projetar as filmagens que recolhemos, percebemos que 
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elas precisavam de dialogar aos pares, por isso usamos duas projeções lado a 
lado. Projetamos os vídeos num quarto escuro, com sons espaciais a confundir 
a perceção, e as imagens a tocar o limite entre chão e parede   obrigavam as 
pessoas a baixar-se, sentar-se e envolver-se.

““Não bonito?” perguntei”
““Bonito”, respondeu ela.”

Antes de acabar,

uma explicação sobre as imagens ao longo dos textos. Durante o último ano 
filmei coisas quase todos os dias, como um diário ou ritual. São filmagens sem 
uma finalidade ou tema específicos, e até há bem pouco tempo não imaginava 
que as iria usar aqui. São momentos de curiosidade e exercícios de atenção. 
Todos os dias revi os vídeos, guardei os frames preferidos e juntei uma coleção 
de imagens que ilustram informalmente ideias, intenções e modos de observar. 
Como este trabalho tem a pretensão de ser uma caminhada por ideias, fez 
sentido para mim que se pudesse olhar à volta e ver uma paisagem composta por 
estas imagens. Acredito que se adequam a este formato porque são reflexivas e 
dialogantes como os textos, cada um com uma linguagem específica. Por isso 
em nenhum momento as imagens e o texto aparecem lado a lado, porque quis 
que tivessem o espaço necessário para respirar e não existisse uma relação 
ilustrativa entre eles.
Esta explicação vem no fim deste trabalho pois quis que as imagens aparecessem 
sem contexto prévio, para que pudessem atingir o seu potencial enquanto 
ensaio visual. Por isso espero que contribuam para dar mais uma camada de 
significado, dúvida ou deriva ao percurso.
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Nota Final

Em inglês existem duas palavras que se referem a labirinto e para as quais não 
temos uma tradução adequada às suas diferenças: labyrinth e maze.
Historicamente labyrinth (que significava o mesmo que labirinto em 
português) sempre foi a mais usada e referia-se, de um modo geral, a uma 
construção com limites que estabeleciam percursos desorientadores para 
quem entrasse neles.
Porém, as diferenças entre o tipo de construção e os seus objetivos obrigaram 
a uma distinção mais justa e, por consequência, surgiu também a palavra 
maze. As diferenças principais são as seguintes: o percurso do labyrinth é 
único, por muito longo ou complexo que seja existe um caminho certo que 
conduz a um objetivo. Neste modelo a busca tinha sempre uma solução final, 
existindo com clareza uma entrada e uma única saída, variando apenas as 
escolhas de percurso intermédio. Todos faziam o mesmo percurso. Esta 
tipologia está frequentemente ligada ao ritual religioso de peregrinação em 
busca de deus e da verdade relacionando-se a desorientação física com a 
espiritual. Se no labyrinth importa a chegada sendo o desnorte o sacrifício 
temporário que o permite, maze representa o seu contrário – a desorientação. 
Com os seus percursos ramificados e escolhas de direção pessoais, o maze 
sempre foi utilizado para testes de lógica e orientação com múltiplas entradas 
e saídas. Por conseguinte cada percurso era pessoal mas não único. Por isso a 
finalidade não valia mais do que a experiência de cada um e a desorientação 
significava aprendizagem. 
Esta distinção vem a propósito da natureza deste trabalho, pois como vimos 
nos diferentes tipos de labirintos a deriva pode levar-nos a experiências e 
finalidades distintas. Findo o percurso, depois de toda a desorientação o local 
onde chegamos é uma das muitas saídas ou entradas possíveis. Estamos, 
assim, perante um maze. 
O que me propus fazer foi voltar a observar o quotidiano, novamente e com 
redobrada atenção. Não consigo explicar o sensível por isso o que me resta é 

olhar e tentar explicar o que vi. Às vezes é bom imaginar que estamos a olhar 
para alguma coisa pela primeira vez. Ao não falar de arte especificamente não 
a estou a ignorar, pelo contrário, estou a usar todas as ideias que aprendi para 
afinar a visão. O problema dos artistas é que aprendem arte e depois só olham 
para ela, quando deviam olhar para tudo o resto. Nestes textos tentei olhar para 
tudo o resto e procurar sentido dessa maneira. Não o encontrei e pensando 
melhor acho que ficava desiludido se encontrasse.
Este documento fala das minhas observações como um diário, com a pretensão 
de poderem contribuir para a reflexão de quem se interesse por elas. O que fiz 
foi criar redes de ideias e associações e a maior dificuldade que tive foi organizar 
um percurso entre elas que não fosse vazio e inconsequente, as saídas tinham 
de ser entradas como um maze. É difícil verbalizar uma prática sensível e estes 
textos são apenas uma tentativa pessoal pois todas estas questões : observar, 
colecionar e procurar sentido são também as inquietações do meu trabalho. 
Trata-se do jogo de estar atento. 
Quis que esta dissertação pudesse ter as incertezas e os erros que um trabalho 
artístico tem. Em nenhum momento planeei responder com contundência ou 
de forma cabal, interessou-me sempre mais o exercício da problematização, 
da dúvida,  o movimento da incerteza. Por isso esta é uma nota que suspende 
muito mais que encerra ou conclui. Tenho, agora, mais suspeitas do que quando 
encetei esta reflexão e isso constitui um alívio para mim. Caminhamos e 
olhamos em volta, o percurso está pronto para ser retomado, refeito, repensado, 
desta vez ainda mais atentos.
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Anexo de Imagens

1. e 2. José Costa 
Vírgula (2016) 
objetos encontrados; dimensões variáveis;
para a exposição “ , ” na Galeria Painel, Porto 2016

3. e 4. José Costa
Ilha (2015) 
objetos encontrados, pinturas (acrílico sobre tela); dimensões variáveis
para a exposição “Reunião” no Palacete Pinto Leite, Porto, 2015

5. José Costa e Joana Gomes
Areia. Não-Areia (2016)  
vídeo a cores (dupla projeção); 25’00”; 96x280 cm; 
para a exposição “E como estrelas (...)” na Casa do Vinho, Barcelos, 
2016

6. José Costa 
Círculo (2015)  
vídeo a cores; 9’00”

7. e 9. José Costa
Galochas (2015)
galochas com água

8. José Costa
Galochas (2015)
vídeo a cores, 9’00”



1.
2. (á direita)



3.
4. (á direita)



5. 6.



7. (em cima)
8. (em baixo)
9.(à direita)



*Para a capa escolhi uma fotografia de um aloe vera. Para além de ser uma imagem que gosto, 
fotografar aquela planta específica foi uma obsessão quase inexplicável do último ano. Todos 
os dias parecia mudar de cor: verde, amarelo ou avermelhado. Ás vezes as teias de aranha 
guardavam um cabelo caído de quem passava.
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