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Abstract
Zona dos Mistérios é um processo de produção e investigação artística que tem
como foco a transformação de experiências de viagem em trabalhos visuais e
textuais. Dialoga com movimentos artístico como a Land Art, site specific, os
situacionistas e também com literatura de viagens.

Palavras-chave: site specific, arte contemporânea, viagem, literatura de viagem, derivas,
vulcão
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1. Introdução
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____________________
Zona dos Mistérios - Narrativas de deslocamento como método de produção
artística - é um processo de produção e investigação artística que tem como foco a
transformação de experiências de viagem em trabalhos visuais e textuais. Também
dialoga com os movimentos da LandArt, site specific, e seus desdobramentos mais
atualizados. Para reflexões acerca desses temas tive como base textos das críticas
de arte Rosalind Krauss e Miwon Kwon e também do livro Novas Derivas, do
pesquisador Japoco Crivelli Visconti.
Já há alguns anos venho experienciando situações de derivas, travessias e
deslocamentos pelo Brasil e América Latina, e transformando os materiais obtidos
nas viagens em trabalhos artísticos. Ao longo da trajetória do mestrado mantive
algumas dessas práticas e experimentei novos possibilidades de transformar tais
experiências.
O processo se inicia ao programar a viagem, definir roteiros, pesquisar sobre o
lugar e suas características geográficas e culturais bem como literaturas que
passam por tal sítio. Planejo algumas ações e traço objetivos a serem cumpridos
durante a estadia. Ao longo da viagem tento não ser tão pragmática, deixo que as
intempéries, imprevistos e desvios deem um rumo ao trajeto, é como se em um
dado momento a viagem tivesse vontade própria e eu apenas a acompanhasse. Ao
longo dos dias tomo notas, faço registros fotográficos, recolho materiais das mais
diferentes naturezas.
Ao retornar organizo o material colhido, e esse arranjo pode se dar em diferentes
modos, seja em vídeo, fotos, colagens, desenhos, diários, etc. Concomitantemente
à esse processo de reorganização, há um período de reflexão e leitura de autores
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que escrevem sobre temas parecidos ou já estiveram nesses locais.
No caso de Zona dos Mistérios tive como lugar de investigação sítios vulcânicos,
à princípio as ilhas açorianas, depois incorporei outros lugares que não
necessariamente tem formação vulcânica, mas que foram importantes nesses
últimos três anos de produção para a construção do meu trajeto, seja como desvios,
seja como atalhos, seja como caminhos perdidos ou sem saída.
Em algumas situações O Vulcão é a figura principal, em outras se torna personagem
secundário, por vezes mera paisagem. Mas o importante é que esse fenômeno
natural foi o gatilho para o desdobramento de diversos trabalhos.
Apesar de ter estado em sítios vulcânicos anteriormente, fiz um recorte temporal
de dois-três anos (que é o tempo que estou a viver em Portugal e a realizar o
mestrado). Nesse período estive três vezes nos Açores (Faial, Pico, Terceira, São
Miguel) onde tive a oportunidade de participar de duas residências artística, que
é onde vão estar a maioria dessas experiências, também transitei por Napoli ao pé
do Vesúvio, fiz uma outra residência artística em Lisboa que foi importante para
pensar o fenômeno vulcanológico como uma metáfora de um ponto de vista social,
um governo de extrema direita acabara de ser eleito no Brasil, mesmo à distância
as notícias vindo de minha terra natal tiveram um tom catastrófico, que relacionei
à uma erupção.
Antes e durante as incursões à esses sítios tive a companhia de alguns autores,
destaco a escritora e crítica de arte norte americana Susan Sontag, que no seu
romance O Amante do Vulcão (1992) narra história ficcional de um colecionador
inglês que viveu em Nápoles e criou uma relação apaixonada com o Vesúvio. Nos
9

Açores tive a companhia de Antonio Tabucchi, em a Mulher do Porto Pim (1983) o
escritor faz um relato apaixonado que mistura ficção e realidades vividas nas Ilhas,
mais especificamente na Ilha do Faial, também tive a companhia de Raul Brandão
em seu diário pelas Ilhas Desconhecidas (2011), e por fim encontrei a tradução de um
pequeno artigo do cientista francês Ferdinand André Fouqué, em Viagens Geológicas
aos Açores (2020) que narra suas aventuras científicas nas ilhas no século XVIII, que
me serviram de apoio para ter uma ideia histórica e a visão de um ponto de vista
não muito subjetivo sobre as características das ilhas.
Para o desenvolvimento deste relatório de projeto, dividido em três momentos e
três arquivos, apresento alguns artistas e movimentos artísticos que tive contato
nos últimos anos e são importantes para o meu percurso e pensamento sobre arte,
bem como uma breve incursão no mundo das narrativas literárias de viagem - que
é uma das linguagem que adoto para a concretização de Zona dos Mistérios, depois
apresento um relatório com imagens mais completo do meu processo, os caminhos
percorridos, os desvios, bem como os resultados obtidos durante esse período e
por fim um espécie de diário de viagens, que narro os meus encontros com vulcões.
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_______________________________________

2. Desdobramentos da Escultura Moderna
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_____________________
Ao pensarmos em trabalhos de artes realizados em situações de viagens, pode
se fazer uma aproximação com a escultura e seus desdobramentos (Land Art, site
specific, instalação) e para melhor compreensão farei um breve relato histórico assumidamente com alguns vícios da academia, e com um recorte eurocêntrico
e norte-americano - das questões que viriam a permitir uma situação em que
podemos pensar as ações de viagem/trânsito como campo fértil de ações artísticas,
e em como isso se refletiu em meu trabalho.
Em 1979, a crítica de arte norte americana Rosalind Krauss escreve o artigo
“Escultura no Campo Ampliado”1 em que busca definir as transformação e ampliação
do conceito de escultura, tendo como base a arte dos anos 60 e 70. Krauss afirma
que até o final do séc XIX a escultura tinha funcionalidade histórica e política.
Eram encomendadas e concebidas em função de homenagens, datas especiais,
marcos políticos e militares, obedecendo à lógica de monumento:

As esculturas funcionam, portanto em relação à lógica de sua
representação e de seu papel como marco; daí serem normalmente
figurativas e verticais e seus pedestais importantes por fazerem a
mediação entre o local onde se situam e o signo que representam
(KRAUSS, 2008, p.131).

1 Originalmente foi publicado no número 8 da revista de October, na primavera de 1979 (31-

44), o texto, cujo título original é Sculpture in the Expanded Field, também apareceu em The
AntiAesthetic: Essays on PostModern Culture, Washington: Bay Press, 1984. No Brasil teve
sua primeira tradução publicada no número 1 de Gávea, revista do Curso de Especialização em
História da Arte e Arquitetura no Brasil, da PUC-Rio, em 1984 (87-93). O texto utilizado aqui é
uma reedição feita pela revista Arte&Ensaios, em 2008.
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Essa lógica do monumento, segundo Krauss, é rompida com o “fracasso” da
estátua de Balzac (1897) e o do relevo Portas do Inferno (1880-1917), ambos de
Augusto Rodin, que rompe com a ilusão do corpo humano e deixa transparecer
a materialidade e o processo, elevando, assim, as esculturas a um alto grau de
subjetividade. O foco narrativo deixa de ser histórico-comemorativo e passa a ser
sobre o próprio processo, transformando as esculturas em questão em “fracassadas”,
pois elas não estariam mais propensas a serem instaladas nos locais para que foram
projetadas por não mais cumprir sua função de monumento.

Eu diria que com esses dois projetos escultóricos cruzamos o limiar
da lógica do monumento e entramos no espaço daquilo que poderia
ser chamado de sua condição negativa — ausência do local fixo ou de
abrigo, perda absoluta de lugar. Ou seja, entramos no modernismo
porque é a produção escultórica do período modernista que vai
operar em relação a essa perda de local, produzindo o monumento
como uma abstração, como um marco ou base, funcionalmente sem
lugar e extremamente auto-referencial. (Krauss, 2008, p.132)

A escultura modernista assumirá uma autonomia em relação ao contexto físico,
sendo móvel e se adaptando em qualquer lugar, mas com isso exigirá esse espaço
fisicamente “neutro” para que mais nada do meio possa interferir na leitura da
obra. Para exercer sua condição “essencialmente nômade” serão necessários lugares
ideais, que serão materializado com as galerias de arte, dotadas de imensas paredes
brancas e inexistências de janelas, luminosidade e temperatura controladas, “a
obra é isolada de tudo que possa prejudicar a apreciação de si mesma”2, o artista e
critico de arte Brian O’Doherty qualifica tal espaço como “cubo branco”.

2

O’Doherty, Brian. No interior do cubo branco. Ed. Martins Fontes, São Paulo, 2002, p.3.

13

A mobilidade da escultura e seu desprendimento do contexto físico e ideológico
(monumento) em que estava inserida foram aproveitados de maneira mercadológica.
Tal espaço “neutro” mostrou que não é tão puro quanto se afirma, pois sobre o
espaço operam um grande jogo de interesse econômico, político e institucional.
O modernismo começou a dar sinais de cansaço e com a efervescência das
transformações sociais e culturais que ocorreram na década de 60 no Estados
Unidos, o campo da arte não consegue se manter imune às essas mudanças de
pensamento. No fim da década de 60 e início de 70 surge com o Minimalismo as
práticas site specific que, a grosso modo, é um tipo trabalho de arte que é concebido
para locais específicos, perdendo, assim, o nomadismo do modernismo, como diz
Douglas Crimp3.

O idealismo da arte modernista, na qual o objeto em si e por si
mesmo era visto como tendo significado definitivo e trans-histórico,
determinava a falta de lugar do objeto, sua pertença a nenhum
lugar em particular... A especificidade de um lugar opôs-se a esse
idealismo – desvendando o sistema material que ele ocultava – com
a recusa da mobilidade de circulação e com a presença a um espaço
específico (site specific). (Crimp, 2006, p17)

Para este autor, o site specific seria uma forma crítica de ativar determinados espaços,
permitindo ao público uma experiência de participação maior com o objeto de arte.
E continua, “essa condição da recepção, na qual o significado torna-se uma função
da relação da obra com o seu lugar de exposição, é o que passou a se chamar de site
specific, cuja radicalidade não está apenas no deslocamento do sujeito-artista para o
3 Douglas Crimp. Sobre a Ruina do Museu (2006) p.17. Originalmente publicado como On the
Museum’s Ruins. Cambridge: MIT Press, 1993.
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sujeito-espectador, mas em assegurar esse deslocamento a partir do casamento da
obra de arte com um ambiente específico”, (2006, p. 36) Crimp então define que
para um trabalho site specific acontecer é necessário que a obra seja feita para um
determinado lugar e também que a presença do espectador nesse lugar é necessária
para ativação da obra.
A autora e crítica de arte norte americana Miwon Kwon faz uma análise sobre a
origem dos trabalhos site specific em seu texto “Um lugar após o outro: anotações
sobre site-specificity”4, afirma que:

(...) o trabalho site-specific em sua primeira formação, focava no
estabelecimento de uma relação inextricável, indivisível entre o
trabalho e sua localização, e demandava uma presença física do
espectador para completar o trabalho. (2008, p.167)

Por conta dessa características de imobilidade essencial para determinar um
trabalho site specific, ocorre um afastamento cada vez maior da lógica do White Cube.
Em 1969 temos o exemplo de Robert Barry afirmando que sua obra foi “feita para o
lugar no qual eram instaladas. Elas não podem ser removidas sem ser destruídas”.
(apud. Kwon, 2008, p. 168). Barry afirma que sua obra ao ser transferida de lugar,
a obra deixa de existir. Seguindo o pensamento firmado por Barry, anos mais tarde
o artista americano Richard Serra usará o argumento site specific para defender sua
obra Titled Arc (1981), uma escultura instalada Foley Federal Plaza, que gerou
bastante polêmica e foi feito uma petição para retirada da obra, sob o argumento
que atrapalhava o trânsito peatonal. Após 4 anos de brigas judiciais a obra foi
4 One Place after Another: Notes on Site Specificity - Texto originalmente publicado na revista October 80, primavera, 1997: 85-110. O texto aqui utilizado é uma tradução do Jorge Menna Barreto publicada na revista Arte&Ensaios em 2008.
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retirada e Serra declarou que a partir daquele fato sua obra havia sido destruída.

Fig.1 - Richard Serra, Tilted Arc (1981)

Se por um lado temos no site specific um grupo atento às relações artista-públicoinstituição, num âmbito de trabalhos que margeiam o espaço institucional, por
outro lado vemos outro grupo de artistas que para discutir essa problematização
das relações do lugar e território na arte e se lançam à paisagem. Com características
de trabalhos feitos intervindo a paisagem - e muitas vezes de caráter efêmero,
surge a Land Art. Apesar de não ter sido um movimento organizado no sentido
convencional do termo, a Land Art agrupou um conjunto de artista que discutiam
essas relações com a paisagem e produziam tanto trabalhos artísticos quanto
16

teóricos sobre essa situação, tais como Michael Heizer, Robert Smithson, Walter
de Maria e Robert Morris.
Os artistas da Land Art, em sua maioria norte-americanos, desenvolveram seus
trabalhos unindo questões ligadas à terra e aos mecanismos da arte contemporânea.
O deserto foi largamente utilizado por ser um território, segundo o contexto norteamericano, de descompromisso, selvagem e inexplorado. A exploração dos grandes
desertos também possibilitou a concretização de grandiosas - e algumas violentas
- intervenções sobre a paisagem, a exemplo dos trabalhos Spiral Jetty (1970), do
Robert Smithson; Double Negative (1969), de Michael Heizer; e Lightning Fild (1977)
de Walter de Maria.

Fig. 3 - Robert Smithson, Spiral Jetty (1970)
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Fig. 3 - Walter de Maria - Lightning Fild (1977)

Fig. 4 - Michael Heizer, Double Negative (1969)

18

A relação entre o trabalho (intervenção) e o lugar (espaço físico/paisagem) gerará
uma arte imutável. Esse tipo de intervenção feita na paisagem não poderá ir para
um local convencional de exposição, pois o entorno em que o trabalho ocorreu é
parte fundamental da sua existência, logo, essa possível transferência de lugar fará
com que seu sentido se perca. Tal qual os trabalhos de Barry e Serra, os artistas da
Land Art também tiveram momentos de embate quanto ao deslocamento de suas
obras.
A reivindicação da imobilidade do site nesse período pode ser lida como uma
tentativa de resistência mercadológica e embate institucional. A tensão gerada com
a transferência - e consequente descontextualização - de um trabalho feito para um
determinado sítio é um campo nebuloso e complexo que envolve dilemas éticos,
complicações de procedimento e autoria.
Essas relações ruidosas com o lugar especifico vai se alterando e alguns artistas
adotaram estratégias para tentar transferir e recriar a experiência de um trabalho
para os espaços tradicionais da arte. Segundo Kwon,

(...) o “desprendimento” dos primeiros trabalhos de arte site-specific
realizados nas décadas de 1960 e 1970 é separação articulada não
por imperativos estéticos, mas pelas pressões da cultura do museu
e do mercado de arte (2008, p. 174)

Para atender tal demanda mercadológica e institucional, novos formatos de objetos
serão elevados à uma nova categoria de fazer artístico: documentação e esboços
processuais sobre as obras site specific, instruções, fotografias, mapas, vídeos e
textos irão ocupar as galerias e museus, numa tentativa de deslocar a experiência
do site.
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Robert Smithson, nos anos 70, criou dois conceitos para designar essas novas
propostas de trabalhos em situações fora de galerias: o site e o nonsite5. Em sua
definição, resumidamente, o site seria o trabalho/intervenção realizada na
paisagem; e o nonsite são os desdobramentos desses trabalhos, que ocuparia os
locais tradicionais de circulação da arte.
O processo de domesticação do site specific pelo sistema da arte acabou por quebrar o
paradigma de instransferiabilidade e apego ao lugar, transformando-se assim numa
prática com capacidade de transferências e mobilidades. Como consequência dessas
mudanças, a especificidade já não se enquadra mais numa lógica de pertencimento
físico. O site specific se reinventa como uma prática nómade e ao abandonar o modelo
sedentário e enraizado ganha mais fluidez para atuar no complexo sistema artístico
formado por relações políticas, sociais e culturais; o papel social do artista passa a
ocupar cada vez mais o lugar de gestor, educador, propositor; O campo de trabalho
outrora físico se torna mais discursivo e liquido, tornando-se assim mais propício
para penetrar nos mais diversos campos de conhecimento.
Entretanto, esses novos procedimentos nómades de especificidades não ficam
imunes à críticas, novamente Kwon aponta:

Enquanto a arte site-specific uma vez desafiou a comercialização ao
insistir na imobilidade, parece que agora adota a mobilidade fluida
e o nomadismo pelo mesmo motivo.

5 A primeira aparição foi em A Nonsite, Pine Barrens, New Jersey (1968), uma exposição individual na Dwan Gallery, New York City in 1968.
Fonte: http://holtsmithsonfoundation.org/
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Mas, curiosamente, o princípio nômade também define o capital e o
poder em nossos tempos. Seria então o desapego da site specificity
uma forma de resistência ao establishment ideológico da arte ou
uma rendição à lógica capitalista expansionista? (2008, p. 182)

Esse questionamento vai sempre ocorrer em qualquer manifestação da arte quando
há uma ideia muito romântica - especialmente entre os artistas dos anos 60 e 70
movido pela efervescente mudança cultural a partir de um longo período ditatorial
em diversos países - de se manter imune às pressões capitalistas e de mercado. A
transmutação da compreensão do site specific é um exemplo claro de que conceitos
caem em defasagem e precisam ser atualizados para se adaptar às novas demandas
de reflexões críticas e recriar novo modos de enfrentamento para uma consequente
transformação social.
Com esse breve panorama mais recente da escultura e suas atualizações podemos
perceber a transformação de algumas práticas, desde a locomoção do objeto
artístico moderno de seu habitat natural (o museu e a galeria), o encontro com a
paisagem, até a figura do artista adotando o deslocamento - da obra e do artista
- como uma prática poética. A partir daí surgem uma gama de possibilidade de
práticas artísticas que envolvem o ato de viajar.
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_______________________________________

3. Experiências de Deslocamentos
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_____________________
3. 1. Caminhadas selvagens
Se a prática de viajar é um ato de se mover, não há nada mais primário ao viajante
que o caminhar. Diversos artistas, alguns já citados no texto, se dedicaram a essa
ação, ou em algum momento do seu percurso usou o ato de caminhar como método.
Junto com ao movimento de intervenção bruta na paisagem dos artistas da Land Art,
como vimos anteriormente, há do outro lado artistas que se inserem e intervém na
paisagem de modo mais subjetivo e sutil.
Um artista britânico em especial se destaca por suas ações mais silenciosas: Richard
Long também sofrerá a influência dos desdobramentos da escultura no modo de
pensar o entorno e sua obra se lançará à paisagem não de uma forma representativa,
mas tomando-a como suporte de sua produção. A forma que o artista executou
esses trabalhos ocorria de modo simples e sutil – ele viajava para lugares remotos
e fazia pequenas intervenções durante caminhadas, como por exemplo, esculturas
com forma geométricas feitas no chão com pedras e materiais recolhidos durante
o percurso ou desenhos feitos a partir do ato de caminhar.
Jacopo Crivelli Visconti, em seu livro Novas Derivas6, em que faz um apanhado
histórico e crítico sobre artistas e situações de deslocamentos, usa as palavras
seguintes para descrever o método de ação de Long,

6

Visconti, Jacopo Crivelli. Novas Derivas, 2014
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Para Long toda ação da natureza deve ser mínima e transitória,
e as singelas esculturas de pedras ou madeira improvisadas e
fotografadas durante suas caminhadas não tem nenhuma ambição
de sobreviver por muito tempo. (2014, p. 36)

Diferente dos artistas da Land Art norte-americana, Long não tem pretensões de
modificar a paisagem de forma violenta, sua intervenção é dada a partir dos limites
de seu corpo, que o utiliza como instrumento de desenho na paisagem. Long deixa
rastros e transforma o entorno com suas ações de modo efêmero e o registro da
ação - em geral fotografias - é o unico modo de se acessar o trabalho.

Fig.5 Richard Long - Walking a Line in Peru (1972)

Acho pertinente também citar o artista Hamish Fulton, contemporâneo à Long,
e embora usem estratégias comuns, o Fulton tem uma percepção diferente sobre
o modo em que a caminhada age e em como resulta esse encontro entre corpopaisagem.
Para Fulton, seu corpo tem como função transitar por situações, algumas vezes com
24

roteiros já pré-definidos e absorver o entorno. É uma caminhada absolutamente
sem rastros. A experiência de caminhar é o trabalho.
A forma de comunicar essas experiência é dada através de posters, fotografias
e textos cuidadosamente pensados, com conteúdos de milhagens, distâncias,
marcação do tempo.

Fig. 6 - Hamish Fulton. a view of Licancabur from Jorquencal. Chile (2012)

Se traçarmos um paralelo entre os dois artistas, sob um ponto de vista de
concretização de um objeto artístico - Fulton vivencia a paisagem e cria a partir do
registro dessa experiência, já Long faz seu trabalho na paisagem e a imagem criada
a partir da foto nada mais é que o registro da ação.
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_____________________
3. 2. Caminhar pela cidade
A ação de caminhar como uma prática poética não se deu apenas como
desdobramento da escultura moderna ou em paisagens bucólicas, outros artistas e
pensadores e escritores usaram a ação de caminhar para estabelecer novas relações
entre o corpo e a cidade.
Como por exemplo, junto com as transformações urbanas de modernização que
ocorreram no séc. XIX em Paris, surge a figura do flâneur, o sujeito que tem como
ocupação metafórica vagar pela cidade.
O flâneur é transfigurado nos personagens do escritor francês Charles Baudelaire e
posteriormente estudado pelo filosofo Walter Benjamin, como no livro Passagens7,
em que há um capítulo dedicado à tentar compreender a figura dessa entidade que
transita pelas ruas de Paris, a partir de um compilado de citações de escritores do
séc XIX e XX.
A figura do flâneur é incorporada à cidade como um sujeito fundamental da paisagem
urbana, é um ser que segue o fluxo do movimento e vivencia o espaço público
como se fosse o seu quintal, o flâneur pode ser visto como uma resistência à uma
aceleração do modo de vida em consequencia da Revolução Industrial, à urgência
do tempo e à diminuição dos espaços, é uma figura para contrapor o surgimento de
uma nova burguesia urbana e a imposição de uma sociedade baseada na produção,
como Benjamin cita “A ociosidade do flâneur é um protesto contra a divisão do
trabalho” (Benjamin, p. 471 - 2006). O flâneur ocupa as praças, calçadas, caminha
7 originalmente com o título Das Passagen-Werk, publicado 1982. Aqui uso a tradução brasileira
publicada em 2006 pela Editora da UFMG.

26

sem direção, é observado e observador.
O caminhar pela cidade é vivenciado também pelos dadaístas, que em 1921
a convoca a primeira caminhada por Paris. “É uma operação esteticamente
consciente, dotada de muitos comunicados de imprensa, proclamações, panfletos
e documentação fotográfica” (Carreri, p. 71 - 2014). O destino dessas caminhadas
eram locais banais da cidade, não havia nenhum interesse em construir ou criar
um objeto a partir disso, o fato mais importante era mesmo o evento. O registro
da primeira ação, uma foto no terreno da igreja de Saint-Julien-le-Pauvre, que
Carreri descreve como “o tema da foto é a presença daquele grupo particular na
cidade, consciente da ação que realiza e daquilo que está fazendo, isto é, nada. A
obra consiste em ter concebido a ação a ser realizada, a visita, e não as relações
correlatas” (p. 77 - 2014)

Fig.7- Excursão-visita do grupo Dada a Saint-Julien-le-Prauve, Paris, 14 de Abril de 1921

Inspirados na psicanálise, em 1924 os Surrealistas também propõem caminhadas.
Dessa vez não dentro da cidade, mas já em contato com a natureza, num espaço
“vazio” (Carreri, p. 78 - 2014). O vagar nesse espaço “vazio” tem por objetivo
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atingir níveis não acessados do inconsciente, a partir da exaustão, para além do
que é vivido e visto. Deambular por um espaço desconhecido, metaforicamente
fazendo paralelo com a descoberta interior, buscando a um estado de hipnose.
Em 1957 Guy Debord funda a Internacional Situacionista, um movimento político,
literário e artístico que juntou um grupo de pessoas interessados em discutir e
reinventar o modo que a cidade é vivenciada. Os situacionistas praticam a Deriva e
a Psicogeografia como modo de ativar e ressignificar o espaço urbano. Diferente da
passividade observadora da figura do flâneur, os situacionistas são sujeitos ativos,
que buscavam construir novos modos de viver o cotidiano. Não propunham novos
modelos urbanos, mas sim novas experiências a partir de um olhar atento enquanto
se caminha numa cidade já existente.

Fig. 8 - Guy Debord, The Naked City, 1957
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A transformação da consciência sobre o meio urbano era o modo de transformação
da real vida ordinária e a partir da relação atenta e ativa em que o sujeito constrói
na sua caminhada pela cidade, a revolução individual acontece.
Como consequencia dessas derivas, o sujeito reconhece afetos e cria novas
conexões. Os situacionista mapeiam essa cidade subjetiva e viva criando uma
geografia do afeto, uma nova geografia a partir da experiência: a psicogeografia.
Durante a caminhada consciente, o cotidiano se reinventa.
Diversos movimentos culturais e artísticos surgiram a partir dessas novas
proposições de deslocamentos, existe uma vasta produção literária, crítica e
até cinematográfica em diálogo com o tema. Dentro dessa perspectiva de maior
capacidade de deslocamento geográfico e mobilidade, surge nas artes visuais uma
infinidade de obras que irão refletir sobre as várias possibilidades de trânsito. Artistas
irão observar pensar, questionar e criticar de um outro modo esses movimentos,
criando também novas formas de vivenciar essas experiências urbanas.
Na década de 70, o artista luso brasileiro Artur Barrio realizou o trabalho 4 dias e
4 noites, caminhando à deriva pelas ruas do Rio de Janeiro, sem se alimentar, até
o total esgotamento, como síntese da experiência declara que “… todo o desgaste
físico que me abriu uma percepção fantástica, pois com todo esse caminhar, a
percepção se aguçou incrivelmente”8.
Barrio, a partir dessa experiência deambulatória pelo Rio de Janeiro se depara com
situações que outrora passaria despercebido. Essa performance-deriva é acessada
a partir de relatos vagos do artista, aqui já não há material físico que testemunhe a
ação, inclusive, em algumas entrevistas e textos Bairro conta que essa experiência
8 BARRIO, Artur. 4 dias 4 noites. Em: Artur Barrio/ A metáfora dos Fluxos 2000/1968, p 79
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no completo é inenarrável, sendo assim impossível dar um testemunho completo
do que ele viveu e passou durante esses 4 dias. Em contraponto dos situacionistas
que registravam em desenhos e mapas as deriva pela cidade, Barrio apenas dá
pistas de um trajeto inconcluso, confuso, questionável. O que acaba por dar uma
aura mítica à deriva.

Fig. 9 - Artur Barrio, projeto do livro 4 dias e 4 noites, MAM-RIO 2015

Fundador do grupo italiano de intervenções e caminhadas urbanas Stalker,
Careri (2013, p.159) diz que a cidade pode ser vista do ponto de vista “estéticoexperimental”, não somente de um ponto “estético-geométrico”. Em outubro
1995 o grupo composto por 15 pessoas realizam um trajeto circular pela cidade
de Roma ao longo de 6 dias de caminhadas, a partir disso, o grupo Stalker propõe
a cartografia do percurso a fim de experimentar a deambulação - Andare a Zonzo9

9 Termo em italiano que Carreri traduz como “perder tempo vagando sem objetivo” (p. 162,
2013)
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pela cidade. Em sua proposta, “o termo percurso indica ao mesmo tempo, o ato da
travessia (o percurso como ação do caminhar), o percurso como linha que atravessa
o espaço (percurso como objeto arquitetônico) e o relato do espaço atravessado (o
percurso como construção da narrativa)” (Carreri, p.31- 2013)
Dos trabalhos citados aqui, o que todos têm em comum é o uso do corpo (e
apenas o corpo) para chegar de um lugar à outro e a construção de uma narrativa,
o trabalho poético acontece entre o começo e o fim de uma caminhada e a forma
em que ela é narrada. O ato de caminhar em si pode não produzir nenhum objeto
físico tampouco deixar rastros, mas é a partir da percepção de cada artista sobre
o caminho realizado é que o trabalho acontece. Ainda Carreri diz que “Um dos
principais problemas da arte do caminhar é transferir sua experiência de forma
estética”, (p. 132 - 2013), e ao meu ver essa é uma das questões mais interessantes
e instigantes desses trabalhos, e talvez também o ponto central do meu trabalho
enquanto artista, a experiência dos deslocamentos está ligada à narrativa como
transformar uma experiencia vivida em um objeto estético? Acho que um caminho
possível é o uso das

pois mesmo que seja o registro de uma ação seja fundamental para o trabalho
acontecer, nenhum será suficiente para dar conta dos elementos que são característico
de uma caminhada, tal como a exaustão, o cheiro, a temperatura, o suor, a dor, a
velocidade do deslocamento, as pausas. O resultado de uma caminhada é imaterial
e o registro, seja por vídeo, fotografia ou um relato é uma escolha do que o artista
quer mostrar.
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_____________________
3. 3. Viajar em Grande Escala
Estar em situações de trânsito faz parte do nosso cotidiano, mesmo que as distâncias
percorridas sejam pequenas e rotineiras. Com o aumento da oferta em deslocarse tão facilmente, viagem à longas distância se tornaram cada vez mais comuns,
sendo a passeio ou a trabalho, reflexo de uma nova necessidade social de estarmos
em vários lugares ao mesmo tempo.
A crítica norte-americana Miwon Kwon, em seu texto O lugar errado10 faz uma análise
sobre essa nova necessidade no universo da arte de estar sempre em trânsito,

Ocorreu-me há algum tempo que entre muitos amigos da academia
e da arte, o sucesso e a viabilidade do seu trabalho têm sido medido
na proporção do acúmulo de milhas viajadas. Quanto mais viajamos
a trabalho, mais somos chamados para estarmos presentes e
prestarmos nossos serviços às instituições em outras partes do
país e do mundo; quanto mais adotamos a lógica do nomadismo,
poderíamos dizer, ao ser pressionado por uma economia capitalista
do movimento, mais nos fazem sentir desejados, solicitados,
legitimados e relevantes. (Kwon, 2008, p.142)

De algum modo essa grande oferta de deslocamento afetará o modo de viver, pensar
e fazer arte, bem com a proliferação de grandes feiras de arte, bienais, residências
artísticas, o artista mais que nunca se torna um sujeito internacionalizado, e o
novo panorama de ser sucedido é o quão solicitado se é.
Anteriormente exemplifico artistas e trabalhos feitos em situações de deslocamento
10 O texto original em inglês foi publicado na revista Art Journal, Spring, 2000. Aqui utilizo a
versão traduzida publicada na Revista Urbânia 3, 2008.
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em uma escala humana, dentro da cidade ou num em contato direto com a natureza.
A partir da possibilidade de “diminuir” espaços, efeito da globalização, surgem
trabalhos de arte que questionam a noção de fronteiras e os efeitos da grandes
migrações, por exemplo. Viajar não mais implica apenas vivenciar outra paisagem
e imergir numa experiência existencial, coloca em questão realidades sociais,
embates políticos, potencializando tensões e contrastes. Torna-se um assunto
literalemente global.
Um bom exemplo de artista que tem um conjunto de obras que tratam desses temas
é Francis Alys, artista belga radicado no México, o trabalho de Alys é completo e
complexo e permite inúmeras leituras, mas uma ação recorrente em seus projetos
é a presença dos deslocamentos, seja dentro da cidade, entre derivas ou situações
performáticas, seja em grandes viagens.
Em The Loop (1997), trabalho concebido para a bienal de san diego, Alÿs questiona
a noção de fronteira, critica a política migratória norte-americana e apresenta uma
brecha subjetiva ao furar a “segurança” fronteiriça num escala global ao invés de
cruzar a emblemática fronteira terrestre de Tijuana-San Diego. Alÿs viajou de avião
a partir de Tijuana para a Cidade do México, logo, percorreu: Cidade do Panamá,
Santiago, Auckland, Sydney, Cingapura, Bangkok, Rangoon, Hong Kong, Xangai,
Seul, Anchorage, Vancouver, Los Angeles, e, finalmente, rumou ao sul dos Estados
Unidos chegando em San Diego, Califórnia.
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Fig. 10. Francis Alÿs. The Loop, 1997

A partir dessa ação um tanto exagerada, Alÿs expõe as dificuldades de que alguns
e os privilégios de outros ao atravessar determinadas fronteiras. Nesse trabalho do
Alÿs, além de político é possível lê-lo de um outro modo, como um desenho em
grande escala, o artista uso do globo terrestre para traçar uma linha a partir do seu
trajeto.
Nessa perspectiva podemos pensar o mundo como um papel em branco, pronto a
ser usado, delineado, pintado. O artista brasileiro Nelson Felix desenha uma cruz
no mapa da América do Sul e em cada ponto da cruz faz intervenções ou projeta
uma escultura em 4 paisagens distintas e com características em regiões diferentes
do continente sul americano. Cruz na América (1985-2004) é um conjunto de
quatro de trabalhos que desenvolveu durante duas décadas: O Grande Budha Floresta (1985-2000); Mesa - Pampa (1997-1999); Vazio Coração - Deserto (19992003); Vazio Coração - Litoral (1999-2004)
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Fig. 11 - Cruz na América, Nelson Felix (2010)
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_______________________________________

4. Narrativas de trânsito, arte e literatura
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____________________
Acho pertinente trazer o tema da literatura pois é assunto que sempre teve lugar nos
bastidores de minha produção artística e durante os últimos anos tenho particular
interesse em narrativas de trânsito, sendo assim acho importante criar esse ponto
de contato entre mundos. O objetivo aqui não é realizar um levantamento histórico
da relação entre viagem e arte, mas pensar em diálogos mais recentes.
Devido à sua imensa pluralidade a narrativa de viagem ocupa um lugar controverso
enquanto gênero autônomo na literatura, por ter distintas formas estéticas
e estruturais de escrita pode englobar desde os antigos relatos das grandes
navegações marítimas rumo ao Novo Mundo com características mais descritivas
quanto viagens ficcionais particulares como Robson Crusoé, de Daniel Defoé.
Para Fernando Cristóvão (1999, p.35), pesquisador de literatura da Universidade
de Lisboa, entende-se por Literatura de Viagens:
[...] o subgênero literário que se mantém vivo do século XV ao século
XIX, cujos textos, de caráter compósito, entrecruzam Literatura com
História e Antropologia, indo buscar à viagem real ou imaginária
(por mar, terra e ar) temas, motivos e formas. E não só à viagem
enquanto deslocação, percurso mais ou menos longo, também ao
que, por ocasião da viagem pareceu digno de registo: a descrição
da terra, fauna, flora, minerais, usos, costumes, crenças e formas
de organização dos povos, comércio, organização militar, ciências
e artes, bem como os seus enquadramentos antropológicos,
históricos e sociais, segundo uma mentalidade predominantemente
renascentista, moderna e cristã.

Os pontos principais desse (sub)gênero é o relato de uma experiência de uma
jornada vivida por um viajante, num lugar outro e em um determinado período de
tempo. Possui uma natureza imagética, de transcrição de um sítio, arquitetura ou
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paisagem. Outra característica geral é o cunho autobiográfico narrado em primeira
- por vezes confessional, em que as experiências narradas estão em contraponto
com a bagagem de experiência que o narrador-viajante carrega.
Mesmo com a proximidade quase íntima entre o leitor e o narrador, os relatos de
viagem vão além de apontamentos pessoais do autor, é a oportunidade do leitor
tomar conhecimento de um novo universo geográfico com o filtro de encantamento,
medo, angústia, êxtase, ironia que o narrador apresenta. O leitor é testemunha de
um fato, seja ele ficcional ou não.
Se até o século XIX a escrita de viagem teve uma aura romântica e aventureira, cheia
de imprevisibilidades e movida por um sentimento de desbravar o desconhecido,
com a chegada do turismo e a diminuição de tempo de trânsito entre um lugar e
outro, houve uma mudança na forma de vivenciar o deslocamento bem como as
outras culturas, o que também modificou o modo de narrar essas experiências,
surgindo daí, por exemplo, os guias de viagens, que tem a função de auxiliar o
leitor de modo prático e informativo, reduzindo o espaço possível de descobertas
e conhecimentos.
Entretanto mesmo com essas característica comuns e tentativas de classificações,
como por exemplo a literatura odopérica11, é difícil definir as barreiras da literatura
de viagem, o que faz de si um gênero fluido, transitório e fronteiriço, e porque não
também experimental?
Percebo que em muitos aspectos, alguns trabalhos de arte feitos em situações de
deslocamento partilham dos mesmos interesses e estratégias de como se contar
uma história.
11 Termo criado pelo pesquisador italiano Luigi Monga
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Partindo de uma situação metafórica em que o ato de escrever é empreender
uma viagem, os recursos de se narrar uma experiência de deslocamento pode ser
apresentado além do que entendemos como literatura de viagem, alguns autores por
exemplo, usam o objeto livro como uma estrada aberta para derivas. Em Rayuela,
uma das obras-primas do escritor uruguaio Julio Cortázar, tem os dois personagens
principais (Maga e Horácio) que vivem como flâneurs por Paris. Cortázar cria uma
obra que pode ser lida de forma linear e cronológica mas também dá instruções de
um outro caminho de leitura, criando um novo itinerário para a mesma história, a
partir da ordem não linear da passagem capítulos.
Ainda Cortázar escreve um diário durante um mês viaja com sua companheira
Carol Dunlop por uma autopista que une Paris a Marselha, um trajeto que pode
ser feito em aproximadamente oito horas foi diluído, transformando esse lugar de
trânsito em lugar de permanência. Em 1982 eles publicam o livro “Os Autonautas
da Cosmopista” com relatos, fotografias, desenhos e registros detalhados do que
viveram e experienciaram ao longo do entediante percurso.

Fig. 12 - Julio Cortazar, autocaravana do livro Los Autonautas de la Cosmopista (1982)
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Numa ideia mais atualizada de narrativa de viagem cito Os Detetives Selvagens,
do escritor chileno Roberto Bolaño, em que narra uma eletrizante roadtrip pelos
desertos de Sonora (México) em busca de um poema perdido de uma escritora
vanguarda mexicana. O livro é dividido em três partes, na primeira e terceira parte
se vale de um diário de um dos personagens, enquanto a segunda parte (e mais
extensa) são longos relatos de diversas pessoas pelo mundo que permitem traçar
um itinerário dos dois personagens principais. Bolaño ainda utiliza jogos visuais,
como por exemplo, o poema em que buscam, afinal, é um poema visual.

Fig. 13 - Poema da Cesarea Tinajero (Los detectives salvage) Roberto Bolaño

Além de narrar o deslocamento dos dois personagens a partir de rastros e relatos
deixados por outras pessoas, Bolaño ainda abre o espaço da dúvida sobre o que
é real e o que é ficção. O livro foi claramente inspirado em suas experiências de
deslocamentos, entretanto a todo momento está colocando essa realidade em
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questão. Penso que toda e qualquer narrativa de viagem carregue o espectro de
invenção, seja pelo exagero ou por omissão.
Ainda Roberto Bolaño em diálogo com as artes visuais, na segunda parte do
romance póstumo 2666, o personagem (um professor francês em exílio no México)
recria12 um ready-made de Marcel Duchamp13, que fez para sua irmã enquanto vivia
em Buenos Aires. Mesmo não sendo exatamente relatos de viagem, o textos nos
fazer percorrer distâncias - físicas e temporais - e nos faz movermos juntos com os
personagens e a fusão de momentos históricos e modalidades artísticas.
E citando um exemplo oposto do ponto de contato da literatura com a arte (em
especial as que são feitas em deslocamento) cito o The Baudelaire Itineraries (2007),
trabalho da estadunidense Lisa Tan, que traçou itinerários de viagens a partir das
análises críticas feitas por Baudelaire para o Salão de Arte de 1846. Tan vai atrás
das pinturas analisadas pelo escritor e faz um resumido relato textual e objetivo do
trajeto percorrido.

12 No artigo Um manual de geometria no deserto de Sonora: Roberto Bolaño atualiza Marcel Duchamp do
pesquisador em literatura comparada Kelvin dos Santos Falcão Klein, há uma analise mais longa
e detalhada dessa aproximação.

13 O Read-Made em questão é um presente de casamento que o artista ofereceu à sua irmã que se
casou em Paris enquanto Duchamp estava em Buenas Aires, por carta enviou-lhe uma instrução
a ser feita com um livro de geometria. Em Duchamp: Uma Biografia, de Calvin Tomkins (2004) há
uma descrição mais detalhada da ação.

41

Fig.14 - Lisa Tan, The Baudelaire Itineraries (2007)

Existe um certo preconceito na arte contemporânea com as narrativas lineares,
de um modo geral os artistas preferem entregar ao espectador uma atmosfera,
uma alusão de algo, a partir de elementos fragmentados, indícios e pistas. O fato
de se contar uma história imediatamente compreensível está intimamente ligado
ao Modernismo, em que as “grandes narrativas” operavam na concepção de um
trabalho de arte (Visconti, p. 1, 2014), talvez esse rompimento com a narrativa
tenha vindo de uma postura de ruptura com as práticas culturais vigentes no
passado. Jean-Françoise Lyotard14 define o pós-moderno como enfraquecimento
dos metarrelados, a poética pós-moderna propõe o fim das grandes narrativas,
passando ter uma construção fragmentada.
14

Filósofo e pensador francês, teve o tema da pós-modernidade como campo de pesquisa.

42

Entretanto os trabalhos de arte ligados à questões de deslocamentos acabam por
se aproximar da literatura - e consequentemente das narrativas - pela necessidade
prática de se relatar a experiência. E além de ser apenas uma ferramenta de registro,
a narrativa pode também ser o lugar (site) em que um trabalho artístico acontecerá.
No próximo capítulo, a partir de minhas experiências, aprofundo um pouco mais
sobre essas questões em que o trabalho ou ação feito em um determinado sítio
será deslocado para uma estrutura narrativa.
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_______________________________________

5. Considerações Finais
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______________________
O título Zona dos Mistérios faz referência à uma condição geográfica açoreana,
descobri que a denominação mistérios refere-se aos campos de lava decorrentes
das erupções históricas que ocorreram nas ilhas para os quais os habitantes não
tinham justificativa, sendo por isso mistérios da natureza. Deparei-me pela primeira
vez com tal nome quando um dia passeava pelo arquipélago através do google earth
antes de minha primeira viagem.
A Zona também faz alusão ao filme Stalker (1974) do cineasta Andrei Tarkovsky, em
que a Zona é um lugar não somente misterioso, mas também do desejo de começar
uma viagem em busca da plenitude, do desconhecido. É o lugar em que se quer
chegar
.
O título caiu como luva para a pesquisa que estava a iniciar.
Além de definir a principal característica geográfica e paisagística do arquipélago,
acredito que o vulcão também tem seu espaço no imaginário açoreano, um tanto
misterioso, no que diz respeito às manifestações culturais - literárias, arquitetônicas
e visuais - e também religiosas, como por exemplo nas festas do Divino Espírito
Santo:

“(...) acredita-se até que o fogo do espírito santo pode apaziguar o
fogo vulcânico, existindo a tradição das Coroas do Espírito Santo
serem levadas processionalmente até junto das lavas, para que o
divino acalmasse as iras da natureza” Paula Noé (2012) – O Império
do Espírito Santo na Ilha Terceira.

Percebi que para quem vive entorno, o vulcão acaba por moldar o modo em que
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essa comunidade de expressa e se relaciona. Se antes eu tinha uma ideia geral do
que é um vulcão e seus efeitos sociais, ter tido a oportunidade de vivênciar - mesmo
que num curto período de tempo - esses locais vulcânicos e o deslocamento entreilhas e além (aqui também falo dos outros locais com vulcões em que estive) me
fez entender que não há como traçar um perfil único. Não há vulcão igual. Cada
ilha tem um modo de viver com o seu vulcão. Essas relações que pude observar nas
viagens às ilhas transformaram, mesmo que de maneira subjetiva, meu modo de
olhar e vivenciar uma paisagem.
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Como transformar uma experiência de viagem num trabalho artístico?
_________________________
Ao longo do percurso do mestrado interessei-me por diversas linhas de pesquisas,
em dado momento, por exemplo, identifiquei-me mais com a ideia de arquivo
e coleções - e consequentemente com objetos e colagens, em outro momento
aproximei-me mais das relações com a paisagem e as representações na pintura,
noutro, na ideia de mapas e cartografias, essa multiplicidade inerente ao meu
trabalho fez-me buscar um ponto de convergência que desse conta desses diferentes
aspectos, e encontrei o tema das viagens como campo possível para agrupar todas
as questões que me interessam.
Como procurei mostrar anteriormente, existe uma extensa lista de artistas,
movimentos e trabalhos já feitos que tem a experiência de viagem como ponto de
convergência. Esse tema dos deslocamentos e todos os tópicos que brevemente
abordei são fundamentais para a criação do meu trajeto enquanto artista. Durante
os últimos anos fui influenciada por questões que apresento no texto, tanto no
modo de pensar a condição do viajante quanto em absorver alguma estética, mas
não de uma modo uniforme e coordenado, pois acredito que não há como ser tão
pragmático quando falamos de questões mais subjetivas como em um trabalho
artístico.
No texto de Visconti num trecho em que questionava a necessidade do artista em
se mover diz “é exatamente no que carrega de misterioso que a obra de arte se
assemelha à própria metrópole, esse universo a ser percorrido e vivenciado, mas
que não pode nunca ser relato ou dissecado de maneira objetiva” (p. 126 - 2014),
ler isso em partes me dá um alívio, pois durante muitos processos me questiono
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sobre a necessidade de fazer o que tenho feito e em outros casos trabalho tenho a
dificuldade de comunicar tal experiência que por vezes é incomunicável.
Durante as viagens crio estratégias de locomoção, trabalho com acaso e faço
pequenas subversões políticas. Na minha última visita aos Açores, por exemplo,
escolhi ir de uma ilha à outra de navio, mesmo que a viagem não tenha resultado
em nenhum trabalho físico, a experiência de atravessar por mar de uma ilha à outra
fazia todo sentido, pois era um outro modo de vivenciar a paisagem e um outro
tempo de deslocamento.
Uso a literatura de viagem, ou mesmo textos científicos, sobre um determinado
lugar para expreitar uma paisagem ou configuração social pelos olhos de outra
pessoa. É como que se a partir de leituras eu já criasse certas expectativas com
o lugar, podendo ou não me surpreender. O uso da literatura no entanto não se
limita apenas em adiantar uma experiência, por vezes ela aparece como resultado de
uma viagem - como por exemplo, em 2016 realizei um projeto (Serendipidade) em
que consistia vivenciar uma viagem por mar do Brasil até Israel em diferentes tipos
de embarcações, e o trabalho final acabou por ser um livro/diário.
Em meus desenhos uso materiais simples, de pequeno formato, de fácil transporte
- mesmo que não sejam feitos durante as viagens, possui uma característica de fácil
mobilidade. Textos recortados, zonas de cores, sobreposições. O ato de desenhar
é como anotar e organizar memórias, compor novas narrativa - e por memória
entende-se sensações, cores, o vazio, texturas. Criar utópicas paisagens.
Com o passar do tempo passei a usar mais a fotografia, mesmo nos mais diversos
formatos e diferentes tipos de equipamentos, para a concretização de algum
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trabalho acabo sempre por optar pela fotografia analógica e eventualmente uso
essas imagens para compor colagens, gosto de fazer impressões mais caseiras e
trabalhar com transposições, recortes, intervenções. A composição estética é um
modo mapear o espaço em branco de uma papel, criar zonas, territórios, lugar
de sentimento. Podem ser lidas como pequenas narrativas ou como pequenos
manuais.
Independente do meio utilizado, posso dizer que minha produção artística acaba
por sempre contar uma história vivida ou imaginada num determinado lugar e num
determinado tempo - ou ainda abrir espaço para que o expectador crie a sua própria
história. Tenho como site (specific) a narrativa.
O vulcão é minha Zona dos Mistérios, é o desejo empreender uma viagem, é o lugar
que quero chegar e esse trabalho é uma parte dessa trajetória.
O que apresento aqui é o fechamento de um capítulo de uma história ainda
inconclusa, uma vez que vou seguir com a pesquisa, as viagens e ainda há muitos
vulcões no mundo para se alcançar.
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_______________________________________

relatos de viagens
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2011-2020
Esses relatos de viagem obedecem uma cronologia temporal
(2011 - 2020) e tem um recorte geográfico (quase todos se
passam em situações e sítios vulcânicos), algumas passagens
relato superficialmente, outras entro mais em detalhe, algumas
situações escrevo ao sabor do momento, outras situações deixo
a agir a memória e fazer uma seleção do que deve ou não ser
escrito, afinal, o que foi esquecido em geral não precisa ser
lembrado.
Esses relatos não funcionam sozinhos como um trabalho
artístico tampouco tem grandes pretensões literárias, prefiro
encará-lo como parte de um todo, que funciona em conjunto
com os desenhos, colagens, pinturas e fotografias

Porto,
2020
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o perigo quando não perigoso fascina
(o amante do vulcão, Susan Sontag)
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__________________
Altiplano Boliviano - (Bolívia)
Fevereiro de 2011
Em fevereiro de 2011 estive na Bolívia, era a primeira vez que
saia do Brasil. A escolha já não me lembro como ocorreu e não
sabia muita coisa daquele país que embora vizinho, havia um
abismo de distância.
Foi nessa viagem também que vi pela primeira vez um vulcão. O
Licancabur, no alto dos seus 6 mil metros de altitude, rompia a
paisagem com um formato cônico perfeito, com a ponta coberta
de gelo sob um pequeno lago verde. O ar ali era rarefeito, estava
no meio da Altiplano a mais ou menos 3500 metros de altitude
acima do nível do mar, respirar mesmo que parada era difícil,
queria chegar perto e tocar, mas ele ainda estava muito longe do
meu alcance.
Naquele momento prometi que um dia chegaria até algum cume.
A sensação de estar ali e toda aquela grandiosidade da paisagem
desértica foi uma sensação muito forte que eu não sei bem
descrever, é tipo ver pela primeira vez uma pintura de um quadro
que conhecia apenas de livros ou reproduções, porém com
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textura, cheiro, escala, temperatura.
Lembro de ter chorado um bocadinho, com a desculpa do vento
estar queimando meus olhos.
Até aquela viagem nunca fui aficionada por viagens, geografias
ou sequer tive curiosidades geológicas. No mundo em que vivia
era impossível pensar fora do meu bairro, da minha cidade.
Mas a partir daquele momento minha atenção se voltou para
outras paisagens e geografias latinoamericanas, brutalmente
diferente do meu lugar de origem.

Acho que aqui começou um flerte
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__________________
San Pedro do Atacama - (Chile)
Janeiro de 2013
Tive o privilégio de mais uma vez encontrar o Licancabur, dessa
vez pelo lado chileno.
Estava no meio de uma longa viagem por terra em que cruzei a
região centro-oeste do Brasil até a Bolívia, dali subi a Cordilheira
até a capital La Paz e desci para o Salar de Uyuni, a partir do
altiplano Boliviano cruzei para o norte da Argentina, numa
viagem que deu tudo errada com ônibus quebrado, greves, soroche,
mais greve e muitos quilômetros caminhando pelo deserto até
chegar em solo argentino. Depois de todo esse sofrimento para
atravessar uma fronteira atravessei novamente para San Pedro
do Atacama pelo Paso de Jama, uma das estradas mais altas
do continente. Nessa época eu tinha outros interesses naquela
região, estava mais atenta a uma situação político-geográfica
que com a paisagem em si. Na altura estava pesquisando sobre
a Guerra do Pacífico em que o Chile tomou o mar da Bolívia.
San Pedro do Atacama não era um destino, era uma parada
estratégica de uma viagem que começou no Oceano Atlântico e
acabava no Oceano Pacífico.
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Uma tarde caminhando pelo vilarejo me perdi, as ruas todas
sem asfalto com as casas de adobe, do mesmo tom terroso deixa
tudo meio labiríntico. Na época eu não tinha smartphone ou gps
e a localização ainda era por memória ou informações que pedia
na rua. Mas lembro-me que naquele fim de tarde não encontrava
ninguém, o sol já baixo começava a deixar o ar frio. Comecei a
me preocupar em anoitecer pois já me sentia muito distante do
centro do pueblo.
De repente vi uma montanha, já estava ali há muito tempo, mas
demorei para me dar conta que estava novamente de frente ao
Licancabur.
Dessa vez ainda mais distante, ainda mais bonito.
parecia que eu olhava para uma miragem, me senti dentro de um
cartão postal.
Meu segundo encontro.
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__________________
Quito - (Equador)
Julho de 2014
A cidade de Quito, capital do Equador fica localizada no meio
da Cordilheira dos Andes, rodeada de vulcões. Nesse momento
estive na cidade para realizar um outro projeto, caí ali meio
que de paraquedas, sem planejamento algum. Fazia muito frio.
Cheguei já a noite e fiquei hospedada na casa de um menino
do Couchsurfing que foi me buscar no aeroporto. Dali fomos pra
um jantar na casa de uns estudantes de cinema e depois houve
uma sessão de filmes. Já estava cansada e pediram um táxi para
a casa em que eu ficaria hospedada. Capotei de sono no sofá da
sala, afinal estava vindo de Bogotá (Colômbia) e tive de fazer
cansativas conexões.
No meio da noite acordo com um homem em cima de mim. Essa
é uma das memórias mais aterradoras que tenho nesses longos
momentos de viajar solo.
Consegui fugir.
O dono da casa, o mesmo que havia me recebido, chegou bêbado
e tentou me violentar, por sorte, ou por força, consegui me soltar
e pegar minha mochila, encontrei as chaves e sai correndo. Ainda
estava escuro.
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A casa era num lugar mais afastado do centro, tipo num
condomínio e não havia nada nada nada perto nem a quem pedir
socorro. Meu celular não tinha rede.
Sai meio correndo sem rumo ainda sem acreditar no que havia
acontecido. Encontrei uma guarita, mas o segurança disse que
nada podia fazer por mim.
Lembrei que na parte baixa daquele condomínio (que ficava em
um monte) havia uma avenida, ali devia ter um táxi, que seja,
para me deixar em um hotel qualquer.
O sol começou a nascer mas ainda fazia muito frio.
Olhei pro céu e vi a ponta de uma montanha, nevada, um vulcão
já adormecido que abraçava a cidade. Era tão bonito. Nesse
momento exato uma senhora passou por mim e ao me ver chorar
ofereceu ajuda.
Aceitei.
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__________________
Equador,
Março de 2015

Na última visita ao Equador prometi a mim mesmo que ninguém
teria o direito de sobre o meu corpo.
enfureci.
entrei em erupção.
Eu virei vulcão.
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__________________
Vulcão Cotopaxi - (Equador)
17 de março de 2015
Voltei a Quito sem dor, sem medo.
Queria subir um Vulcão.
Não queria que aquela memória e nenhum outro homem tirasse
meu direito de viajar sozinha.
Mais uma vez estava no meio de uma longa viagem, dessa vez
tinha vindo de autocarro desde Punta Arenas (a cidade chilena
mais próxima da Antártida), cruzei a Patagônia, passei pelo
vulcão Osorno, atravessei o deserto do Chile, e todo o litoral do
Peru. Quito era meu objetivo final e o Equador o destino para
minhas pequenas férias dentro da viagem. Escolhi vivenciar os
vulcões Cotopaxi, Quilotoa, Tungurahua, na medida do que me
era possível, pois não tinha equipamentos, nem muito dinheiro
e meu corpo já estava exausto.
Chegar à cratera do Cotopaxi precisava de tudo isso aí que eu não
tinha, afinal é o maior vulcão ativo do equador, um dos maiores
da América Latina e dos mais altos do mundo. Mas subi até onde
consegui, até o início da geleira, aquelas que a gente vê de longe.
Ali eu já me senti dentro do vulcão. O cheiro de enxofre, o som.
O som é indescritível. É amedrontador, é encantador.
Eu não vi lava, não vi fumo, mas senti o vulcão e isso era o mais
importante de tudo naquele momento.
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__________________
Quilotoa - (Equador)
19 de março de 2015
Desci do Cotopaxi e fui direto pra cidade de Latacunga, como nada
é fácil, me vi novamente sozinha no meio de uma autoestrada
com uma pequena chuva congelada, a mochila pesada junto com
o cansaço de ter subido (parte) do vulcão.
Caminhei até encontrar um posto de pedágio e uns policiais me
ajudaram a pegar um ônibus para Latacunga. Não havia uma
parada, era dar sinal em qualquer ponto da estrada. Lotado, fui
apertada entre uma cholita e o motorista.
Passei a noite nessa cidade que já foi destruída algumas vezes
pela força do Cotopaxi.
Ao acordar fui conhecer Quilotoa.
Quilotoa é uma caldeira vulcânica cheia de água cor de esmeralda
e possui cerca de 3 quilômetros de diâmetro.
Rodoviária
Chuva
Terra
Feira de Saquisíli
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Arepa
Saco de arroz
chuva
Trilho
Descida
Muita chuva, nessa hora percebi a importância de ter uma capa
de chuva, me enrolei com um lenço mas, óbvio, não adiantou em
nada. Durante essa descida senti muito frio, mas por sorte não
ventava muito.
Quando cheguei até o fundo da cratera, perto da água
Azul esverdeada
,a coisa mais linda
do mundo.
Uma francesa &
Um casal de espanhóis
me ofereceu uma maçã
1h para descer, aproximadamente
4h para subir
na chuva
Plátano assado com queijo
Leite quente
Na beira da estrada.
Cumbia no autocarro
Comprei um saquinho com semente de chia
/////chuva-chuva-chuva-chuva 72
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__________________
Baños - (Equador)
Vulcão Tungurahua
22 de março de 2015
Depois de Quilotoa fui para a cidade de Baños, ainda no meio da
Cordilheira, ao lado do Vulcão Tungurahua. O caminho para chegar
até a cidade me lembro que foi um dos mais impressionantes,
fazia uma névoa por todo o caminho. a estrada era estreita e de
terra, uma paisagem silenciosa contrastando com a cumbia que
tocou o tempo todo ao longo do par de horas de viagem. Bem, no
Equador aparentemente é comum tocar cumbia MUITO ALTO
nos ônibus em viagens à longas distânciasChegar numa lugar é sempre uma nova emoção,
A cidade era um bocado cinzenta e o mais fantástico é que por
onde quer que eu estivesse escutava o barulho do vulcão, aquele
som grave, constante, parecia que em qualquer momento tudo
ali podia desaparecer. Logo depois fiquei sabendo que parte dela
já foi engolida por lavas.
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Fiquei descansando uns dias. A cidade Baños tem esse nome
por ter inúmeras termas, gostei da sensação de me banhar com
águas vulcânicas.
Quando me senti bem fui fazer coisas. Comecei sozinha uma
trilha mas logo arrumei companhia de um francês e fomos
andando até a casa de árvore - um miradouro que podia se ver
o Tungurahua, subir o vulcão aqui já era muito arriscado pois
ainda na semana anterior havia soltado fumo.
A caminhada foi muito maior do que eu havia imaginado, depois
descobri que o trajeto era de 17km subindo. Ao chegar no topo
não se via nada. Chovia e havia muita nuvem. Me disseram que
era comum, o Tungurahua era tímido e não gostava de ser visto.
Era tão bonito a forma que eles (os equatorianos) falavam do e
para o vulcão. Começou um vento muito muito muito forte, ao
ponto de balançar todo o casebre em que estávamos abrigados.
Uma senhora começou a correr para o miradouro e agradecer:
por alguns instantes o vulcão tinha se mostrado.
Ela pediu proteção e agradeceu a sua existência.
Também agradeci:
Obrigada, Vulcão.
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__________________
Ilha do Fogo - (Cabo Verde)
Oceano Atlantico
Março de 2016
Já estava há dias em alto mar, numa esquizofrênica experiência
atravessar o Oceano Atlântico de navio do Brasil até a Europa,
perdi um pouco a noção do tempo. Pela altura do sol ainda não
era meio dia, imagino que naquele fuso deveria ser umas 10h da
manhã, havia uma névoa fantasmagórica sobre o mar calmo e
sem ventos, estava deitada numa varanda no navio lendo quando
olhei para o horizonte, no meio dessa névoa, vi a silhueta de
uma montanha. Em um triângulo perfeito. Havia tanto tempo
que não via terra que pensei que era miragem. Daniel depois me
confirmou que ali era um vulcão, um vulcão enorme, chamado
Ilha do Fogo. Não conhecia quase nada da geografia de Cabo
Verde, mas ali havia terra - me senti segura.
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__________________
Pompeia - (Italia)
Abril de 2016
Como sempre minhas viagens acabam se tornando uma grande
sorte jogada ao vento, por acaso fui parar em Pompéia. Novamente
estava no processo de um outro trabalho, que tive de fazer um
desvio para concluir. Nesse desvio encontrei Pompéia. Pompéia!
Eu me apaixonei tanto por pompeia nas aulas de história da arte
no meu primeiro ano da graduação. Lembro até hoje o espanto
e a fascinação em saber a sobre aquela cidade tão distante da
minha realidade.
Tudo em pompéia é desastre.
E o desastre a fez existir até hoje.
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__________________
Ilha do Faial (Açores)
Março de 2018
Mudei-me para Portugal em 2017, já distante da possibilidade
de incursões solitárias por vulcões latinos, encontrei nos Açores
um campo curioso para pensar essas experiências geológica.
Comecei a pesquisar sobre as Ilhas e fiquei completamente
obcecada pelo modo de vida, a formação geológica, as histórias,
os naufrágios, as travessias marítimas, a festa dos santos, o
capelo-capote. Era um universo inteiro espalhado naquelas nove
ilhas no meio do Atlântico.
No Faial, uma das ilhas do grupo central, habita um vulcão
jovem que teve sua erupção televisionada - que na época era
um fato inédito. A erupção do vulcão foi largamente filmada e
fotografada. Diferente dos outros vulcões das ilhas, que vemos
apenas resultados, nos capelinhos é possível ver o registro de
todo o processo de destruição e da nova formação geológica.
Particularmente acho muito bonita essa ideia de que a partir
de uma explosão coisas de destroem e ao mesmo tempo se
constroem. Socialmente falando não defendo catástrofes, estou
pensando em transformações da matéria: algo do fundo da terra
irrompe o solo para virar mais um território.
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Em 2018 fiz uma rápida viagem até a Ilha do Faial para conhecer
o Vulcão dos Capelinhos, é engraçado pensar que quando o
Fouqué e o Raul Brandão estiveram por cá ainda não existia esse
Vulcão.
Era inverno e o tempo estava muito mau, apesar de ser a pior
altura para se conhecer as ilhas, tinha um encanto melancólico
particular. Era tudo cinza, tudo vento.
No dia em que fui aos Capelinhos peguei uma tempestade de
areia, o vento era tanto que tive medo de sair voando e cair
no mar, tal qual Ícaro, mas sem desejar sê-lo. Foi uma pena
não ter conseguido aproveitar tanto a paisagem, nem ter tido
as condições seguras de caminhar pelas paredes do vulcão. No
mesmo dia, depois de tomar uns copos no Peter’s tive uma
gastroenterite e passei o resto da viagem de cama.

Porque essas coisas sempre acontecem comigo?
Mesmo que tenha planejado tudo, nada funciona.
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__________________
Napoli (Itália)
Junho de 2018
Desde que mudei pra cá minhas viagens se tornaram rápidas,
pequenas. Mesmo com muitos perrengues e inseguranças,
confesso que tenho saudade das longas viagens pela América do
Sul.
Passei um par de dias em Napoli, estou lendo o Amante do
Vulcão, da Susan Sontag, que se passa na cidade, tentei criar
um roteiro com os locais que ela descreve no livro, Napoli é tão
viva que acaba sugando a alma e não sobrou tempo para subir o
Vesúvio, como da ultima vez só vi o vulcão de longe.
volto cá num fim de semana somente para fazer isso.
(e afinal nunca voltei)
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__________________
Ponta Delgada (Açores)
Julho de 2018
Em julho retornei aos Açores, desta vez para participar de uma
residência artística, fazia bom tempo e teria ao menos 10 dias
para explorar a ilha de São Miguel
Condições perfeitas.
Acho que nunca havia viajado assim, com tantas regalias, na
verdade eu percebi que nem sabia viajar assim, pois meu modo
de viajar é talvez um bocado mais *selvagem*.
São Miguel é um paraíso, parecia que estava dentro de um sonho.
O mar, as rochas vulcânicas, a água quente, o peixe assado, as
lagoas, tudo. Estar ali, pela primeira vez naquelas condições me
fez travar um pouco. Passava o dia tomando notas, tirando fotos,
andando sem rumo pelo centro de Ponta Delgada.
Nessa viagem à São Miguel me senti dentro, se existisse um
mundo paralelo no interior do vulcão, ele devia se parecer com
o interior desta ilha.
Andei exaustivamente em busca de histórias que pudessem
gerar algum trabalho, voltei com uma lista de possíveis coisas
para explorar:
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A história do ilhéu que vivia nas Sete Lagoas e nunca viu o mar;
As Ilhas Sabrinas que desapareceram em alguns dias
O naufrágio do carregamento de cocaína no Rabo de Peixe
O isolamento do Nordeste (e o fato curioso de ter encontrado
coxinhas de frango ali)
-----Coisas que fiz sem ordem cronológica e sem muito sentido:
Encontrei um marinheiro com uma tatuagem igual a minha.
Peguei um autocarro até Rabo de Peixe, tomei um Kima e voltei,
15 minutos depois.
O Poço Azul do nordeste
Pensei na geologia da ilha a partir dos rios e cascatas, cada fenda
por onde passa a água são buracos feitos de lavas?
Tomei banho no poço da dona beija (meu deus, como eu amo
água quente)
O cheiro de enxofre das Furnas - pão de lêvedo
Praia com a areia preta
Praia sem areia
Água quente da Ponta da Ferraria
Uma semana sem beber álcool.
Ouvi repetidamente o álbum Objeto Não Identificado, da Gal
Gosta - o mesmo que ouvi anos atrás enquanto viajava pelo Chile.

92

uma sensação de potência e destemor.
Fiz umas fotos com a câmera analogica que gostei, acho que foi
a melhor coisa que produzir nesses dias.
“Às vezes parece que perdi minha sensibilidade” ______
encontrei isso anotado no meu caderno que levei para a Ilha.
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__________________
Ponta Delgada (Açores)
14 de julho de 2019
Voltei para Ponta Delgada novamente à convite do festival
Walk&Talk para mais uma residência, mas dessa com objetivo
de ir ao Pico.
Tinha ido dar um mergulho num balneário um pouco mais
afastado, na volta parei num restaurante para almoçar, estava
sozinha. Na mesa ao lago havia uma mulher também sozinha
e convidou-me para almoçar junto dela, aceitei, ela era sulcoreana e nossa comunicação era inexistente tal qual meu inglês,
comemos em silencio, sorrimos uma pra outra, olhando para o
mar. Nos despedimos com um abraço e segui caminhando de
volta ao centro da cidade, no caminho topei com um cortejo
dos carros alegóricos das juntas de freguesias de toda a ilha em
comemoração à tradicional Festa do Divino Espírito Santo.
Segui com eles até a praça principal, ao longo do caminho
distribuem pães e bebidas. Numa das carrinhas tocava Daniela
Mercury, dos anos 90. Mais a frente ouvi tocando funk, misturado
com danças e cantigas tradicionais.
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Hoje finalmente tive a alegria de presenciar a famosa festa, que
tanto li sobre, no inicio da minha pesquisa. Me senti radiante.
É gostoso sentir alguma familiaridade com os rituais: mesmo
nunca tendo estado aqui nessa altura, numa cidade vizinha à
minha lá no Brasil a festa era celebrada por imigrantes açoreanos
que chegaram por volta do século XIX.
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__________________
Ilha de São Miguel à Ilha do Pico - (Açores)
16 de julho de 2019
No dia 26 de julho de 1926 Raul Brandão chega ao Pico. Em
“Ilhas Desconhecidas” descreve sua chegada à ilha pelo cais de
Madalena. Mesmo trajeto que eu havia feito 2 anos atrás, da ilha
de Horta para cá. Já havia vivenciado o Mau Tempo no Canal.
Não é minha primeira vez no Pico. Mas dessa vez foi diferente:
cheguei pelo Cais do Pico, e o mais importante: atravessei
de barco todas as ilhas desde São Miguel, num percurso de
aproximadamente 16h, parando em diversos portos pelo
caminho.
O trajeto foi bastante tortuoso, o navio balança bastante, mais
do que eu havia imaginado.
Sobrevivi (com todo o exagero da palavra) graças aos conselhos
de um senhor que estava ao meu lado, aparentemente experiente
nesse trajeto de barco. Com dificuldade de compreender a língua,
mesmo a gente falando a mesma, percebi que deitar no chão era
algo que eu deveria fazer para não marear tanto. A lógica era
simular sobre as ondas, deixar se levar, não resistir aos seus
movimentos. Deu certo em partes, adormeci. Adormeci
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mais do que gostaria, perdi alguns embarques/desembarques,
não consegui filmar o trajeto como havia planejado. Mas nessas
horas eu sempre prefiro assim, prefiro sentir cada dor, cada
enjoo, cada alívio.
Havia tempo que não viajava sozinha, senti um leve frio na
barriga.
Desci do barco desnorteada, com fome, cansada. Queria tomar
banho. Andei cerca de dois quilômetros até a pousada que ficarei
hospedada por esses dias.
Tomei banho.
Desci até um café na esquina, o único aberto dos três que existem
na vizinhança.
Perdi um hambúrguer, faz um silêncio tão grande.
Raul Brandão ainda me acompanha.
Dormi cedo com o mesmo silêncio quase assustador.
Ainda cansada.
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__________________
Ilha do Pico (Açores)
17 de julho de 2019
Estou hospedada num antigo convento franciscano, quando
avanço na leitura do Brandão fico arrepiada ao saber que ele
também ficou hospedado nesse local, e o descreve muito mais
sombrio do que aparenta hoje.
A construção - agora já “higienizada” - tem partes de pedras
negras basálticas de origem vulcânica à mostra, meu quarto
tem vista pra São Jorge, que eu consigo ver uns pedaços entre
os galhos da árvores. Apesar de ser um quarto compartilhado
passei a última noite sozinha. Escolhi a cama mais próxima da
janela, deixei aberta durante a noite, era gostoso sentir a brisa e
o cheiro do mar tão perto.
Mesmo eu tendo nascido numa ilha, nunca havia me sentido
totalmente numa ilha.
Agora sinto.
Fui caminhar pelo povoado, tem um museu da indústria baleeira.
Ainda conserva o cheiro da carne crua de baleia. Já não se fazem
caça às baleias por cá, na época que Raul Brandão esteve ainda
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era uma prática em uso, ou melhor, ainda era a única atividade
econômica da aldeia. O cheiro ainda é forte. Quando foi a última
baleia morta que esteve aqui? Como era possível viver com tanto
sangue? Vejo as fotos no museu e meu estômago embrulha.
Noto pessoas com machados contando uma baleia ao meio - não
que eu seja exatamente uma defensora dos animais, mas a ideia
de destroçar um ser vivo com um machado ou qualquer outro
instrumento me dá uma agonia profunda. Lembro uma vez que
pisei num rato morto e senti seus ossos quebrando - aquilo me
atormentou por muito tempo.
Procuro um lugar para almoçar.
Novamente comi hambúrguer, foi a coisa mais barata que
encontrei. Achei irônico estar numa ilha do meio do atlântico
e só comer hambúrguer desde que pisei. Mas essa cultura do
hamburguer não é totalmente por acaso, uma quantidade de
açorianos imigraram no último século para os EUA, a meca do
fastfood, alguma relação deve ter, né?
Entrei no mar pela primeira vez. É muito diferente não ter areia,
aqui é preciso pular e flutuar, o pé não toca o chão. Ainda tenho
medo da profundidade.
Ainda no dia 17 de julho escrevi no meu caderno:
Já estive em alguns paraísos.

105

106

__________________
Ilha do Pico (Açores)
18 de julho de 2019
A pedra está morna. Na temperatura exata para não ser muito
quente nem muito gelada.
Hoje fui no museu do Vulcão do Pico. É um centro cultural na
região do Lajido que acabou de abrir.
Como não havia transportes públicos até lá, pedi boleira.
Um casal açoriano que vive no EUA (para comprovar minha
teoria do hambúrguer como traço de migração) estavam cá de
férias. Havia muito que tinham migrado e todo ano retornavam,
segundo eles, “ao paraíso”.
Me deixaram na frente do museu. Explicaram um pouco da
geografia, da subida ao Pico, de como era bom vir aqui mas viver
lá.
No museu havia uma instalação que simulava dois abalos
sísmicos, um no Faial outro não me lembro agora. O do Faial
foi aquele que destruiu aquela igreja que ainda hoje está de pé,
porém partida ao meio e tomada de vegetação.
Saindo do museu resolvi voltar para São Roque caminhando,
eram cerca de 12km. Tinha comigo protetor solar, bateria no
telemóvel, bolachas e água o suficiente para o percurso. E
sinceramente foi a melhor decisão da viagem.
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O caminho do Lajido para São Roque era uma cena surreal. As
rochas na beira do mar ainda preserva a forma de lava escorrendo,
era tão bonito. Talvez uma das coisas mais bonitas que eu vi aqui
nas ilhas. Era como caminhar sobre a lava.
Fazia muito calor.
Deitei sobre a lava seca.
Uma pena não ter levado a câmera.
No primeiro quilómetro percorrido dois senhores num quintal
duma casinha puxaram conversa, já havia uns 3 dias que não
falava com ninguém, nem lembrava do som da minha voz. Parei
para ter com eles, um vivia nos EUA e estava na mesma situação
de férias que o casal da boleia, o outro vivia em Madalena e ia
pro Lajido passar férias (Madalena era a 10km dali).
Me falaram sobre a vida no Lajido, a produção de vinho, a
rotina de pesca, me deram licor de maracujá. Uma senhora se
aproximou, me ofereceu lapas grelhadas, comi, bebi, ouvi, falei
e segui andando. Com a hospitalidade geral que senti no Pico
me fez defender que essa é a ilha mais maravilhosa.
Havia ainda um longo caminho pela frente.
A paisagem era tão silenciosa, tão negra, tão azul. Atravessei
algumas aldeias vazias, entrei numa igrejinha que estava aberta,
feita da mesma pedra negra das outras casas, o interior era azul,
parecia um espelho da paisagem à frente.
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Inventei de pegar um atalho por uma vindima, me perdi, voltei
atrás e retomei o caminho.
Como eu consigo me perder com googlemaps e o Pico gigante
para me orientar?
Acho que o sol estava me deixando um pouco zonza.
Já não dava mais para continuar o caminho pelo litoral, subi para
a autoestrada. Um velhote me ofereceu boleia, já estava perto da
vila mas resolvi aceitar, estava cansada.
Entrei no carro, era um senhor de bengala, logo, pensei que
estava segura por conta da sua aparente fragilidade e não ia
tentar nada comigo. O infeliz passou a mão na minha perna,
falou que as brasileiras são animadas, me convidou pra sair.
Pedi para parar o carro, ele pediu desculpas, gritei para parar.
Ele parou, eu xinguei muito, xinguei até me sentir leve.
Fui caminhando para o albergue. Comprei umas verduras e fiz
comida, já não aguento mais hambúrguer.
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__________________
Ilha do Pico
19 de julho de 2019
Hoje fiquei andando pela cidade. Choveu um bocado. Testei a
câmera. Caminhei até o farol. Voltei. Fiz uma longa sesta.
Não fazer nada faz parte de viver a ilha.
Mergulhei novamente, deitei pra ler numas pedras próximas ao
balneário em frente ao convento. Ainda estranho essa arquitetura
e modo de se banhar no mar, que é necessário sempre saltar
entre pedras negras. A água está quentinha, meu deus, como eu
sentia saudades disso.
Vi uma movimentação, uma senhora saiu depressa da água,
aparentemente tem uma caravela rodando a zona, todos saem da
água. Caravela é uma água viva com longos braços, eu não sabia.
Ouvi Dorival olhando para o mar, para São Jorge. Esqueci o resto
do mundo e me senti presente ali. Pensei muito o que é o vulcão,
paixões, explosões, impulsos, destruição, mistério, impotência:
são tantas coisas.
Viver na ilha parece que não têm intensidades, é tudo calmo,
leve, devagar. Ou essa é minha visão estereotipada de um modo
de vida?
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A paisagem engole tudo, detém toda minha atenção.
Viver num vulcão, viver pelo vulcão.
Vulcões são paixões, íntimas e intensas, algum momento pode
adormecer para sempre, algum momento pode explodir e destruir
tudo. Essas explosões moldam a paisagem, nossa paisagem.
Hoje divaguei bastante.
Me dei um bom jantar de presente. Amanhã é o dia de enfrentar
a montanha.
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__________________
Ilha do Pico
20 de julho de 2019
Acordei antes do sol. Precisava pegar o único autocarro para
me deixar em Madalena para pegar uma van até os pés do Pico,
embora qualquer parte da ilha seja o pé do Pico. Já sabia que
estava despreparada, já sentia alguma dor. Mas isso nunca foi o
suficiente para me parar, eu ia e ia aguentar a dor.
Peguei o autocarro vendo o sol nascer sobre São Jorge. Do meu
lado esquerdo a lua cheia estava exatamente na ponta do Pico.
achei meio místico, ontem teve um eclipse, gosto de acreditar
que as coisas não acontecem exatamente por acaso. “Essa lua
deixa a gente comovido como o diabo”, como dizia Drummond.
Cheguei no Porto de Madalena, peguei uma boleia até a casa
da montanha para subir com um grupo de aproximadamente
12 pessoas. Alguns muito preparados, alguns menos preparados
que eu. Nessa hora senti medo da dor, da vertigem, olhei pra
cima e só vi névoa, não se via mais nada.
Passei protetor solar, o sol lá era mais forte, estávamos mais
próximo dele, afinal. Também era frio. Me deram um bastão.
Estava com a bota inapropriada e me senti o Herzog caminhando
de Munique até Paris. Ri sozinha, se ele conseguiu, também
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consigo.
A subida não era exatamente difícil, precisava de atenção,
precisava saber onde pisar para não gastar muita energia, foi o
que me disseram. A vegetação era verdinha, estava um bocado
cheio de lama, as pedras meio instáveis.
Na voz do Fouqué, ele descreve tal trajeto como “(...) acima
deste lugar os arbustos de urze tornam-se mais escassos e o
declive fica ainda mais íngremes: vê-se, agora, só rocha nua.
Torrentes de lava brotaram em tempos do cume da montanha
e solidificaram ao longo da encosta como longas fitas sinuosas”
Chegamos até a cratera e eu já me sentia exausta. Não consegui
subir o Piquinho que simbolizavam os últimos metros para
atingir o ponto mais alto da ilha e o ponto mais alto de Portugal.
Estava satisfeita em ter chegado ali e era até engraçado ver as
pessoas subindo, parecia um monte de cabrito colorido.
A liberdade de escolha em não fazer o que é *imperdível* me
satisfaz. Ao não subir o Piquinho tive a mesma sensação de
contravenção ao passar uma semana sentada na Plaza de Armas
de Cusco, me recusando a ir pra Machupicchu. Quase uma greve
da turista.
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Caminhei pela cratera. Fiquei um pouco frustrada, imaginava
algo mais lunar, mais estranho, mais sombrio, na verdade era um
campo grande, era bonito mas não exatamente impressionante.
Era gostoso estar ali, acima das nuvens, já não via o mar. Tentei
me imaginar no Faial olhando pro Pico. Tentei olhar pro Faial
mas não sabia pra qual lado era.
Meu joelho já estava inchado. Muito inchado. Comi meu
sanduíche de presunto. Era impressionante a quantidade de
moscas lá em cima. Não sabia que mosca podia ir tão alto.
Nenhuma foto dá conta da altura de uma montanha quando se
está sobre ela.
A descida foi muito difícil. Teve uma altura que comecei a chorar
de dor.
Pra descer tem que ser técnico, atencioso, firme. Me imaginei
andando sobre um rio, um rio de lava em que eu tinha de saltar
de pedra em pedra, leve, pra não cair, para não me queimar, para
não morrer.
Quase uma dança.
Uma hora sentei. Faltavam poucos metros mas meu joelho não
respondia minhas vontade, terminei o caminho sentada.
Não era nada humilhante
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No total subi o equivalente a 183 andares, um pouco mais que
a quantidade de andares do Burj Kalifa (Emirados Árabes) - o
prédio mais alto do mundo.
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__________________
Ilha do Pico
21 de julho de 2019
A volta para o convento ontem foi tortuosa, eu mancava, tinha os
joelhos inchados, as mãos queimadas ao ponto de dar pequenas
bolhas.
Cheguei, tomei um banho, comi uma sandes que preparei na
cozinha silenciosa e dormi num instante.
Hoje acordei melhor, apesar de ainda sentir muita dor consegui
caminhar até o balneário e dar um pulo no mar. uma senhora
disse que a água do mar fazia bem para as dores, ajudava a
“diminuir as feridas internas” - e achei essa fala tão bonita.
O mar cura as feridas não vistas, foi uma coisa que aprendi ainda
jovem, quando habitar a praia era uma rotina. Sempre quando
me sentia triste eu mergulhava.
Não que agora eu esteja triste, mas me sinto cansada e absorvida
pela melancolia da paisagem. Essa negritude no solo é bonito
mas ao mesmo tempo é triste.
Gosto de sentir as coisas e o sentimento da paisagem.
Novamente digo: também é bom estar sozinha.
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__________________
Brasil
Fevereiro de 2020

Três anos após ter me mudado para Portugal fui visitar pela
primeira vez minha família. Durante todo esse tempo não nos
vimos. Foi a sensação mais estranha do mundo voltar à casa,
pois ela já não é minha casa, assim como minha cidade já não é
a cidade que habito. Tudo parecia igual, e igualmente diferente
de quando fui embora.
Mas essa volta também foi importante para me conectar
novamente meu Eu Aventureiro, reli meus diários de viagens,
revi fotos, reencontrei meus livros, desenhos antigos e a forma
que arrumava o tímido acervo de arte na parede do minúsculo
quarto na casa dos meus pais. Senti o afeto da minha família,
abraços, a comida, meus amigos, a praia com água quente. Vivi
o carnaval, senti meu corpo leve, balançando na multidão, sem
nenhum medo ou culpa, era um êxtase no meio do inverno (de
cá)
Minha Combray é Tabuazeiro.
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Essa viagem também fez perceber que minha relação com a viagem
passou a ser uma incógnita. Antes era mais fácil compreender:
Planejava minha vida para estar alguns períodos em trânsito.
Saia e voltava.
Mas essa lógica caiu quando deixei o Brasil.
Ao longo desses anos que tenho empreendido viagens percebi
que parte da viagem é também o antes e depois. Confesso que
desde que me mudei tenho tido dificuldades de viver a viagem do
modo que fazia anteriormente, talvez por ser tudo transitório,
por minha atual casa não ser exatamente minha casa, embora eu
já sinta que minha casa é a Cedofeita, mas é outro ~eu~
Não sei muito
Ainda estou tentando entender esses novos
sentimentos e constatações.
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__________________
Planeta Terra,
Março ~ Outubro de 2020
Entramos numa quarentena quase global por conta de uma
pandemia de um vírus respiratório. Nem no meu mais
fantasioso delírio poderia imaginar que isso poderia acontecer e infelizmente é mais real do que tudo.
Esse ano era o ano que eu iria finalmente pôr em prática meus
planos de derivas e viagens mais longos e tudo, tudo, tudo foi
anulado. Tive de aprender a lidar com a frustração dos planos
que foram por água abaixo, as ansiedades do confinamento ao
mesmo tempo que tive reconhecer meus privilégios de poder
ficar em casa e me proteger, enquanto via notícias do meu país
desmoronando.
É um pouco irônico, para não dizer desanimador, escrever um
trabalho que fala de viagens em meio à uma pandemia que teve
o excessivo deslocamento das pessoas como principal meio de
propagação da doença.
Mais que nunca agora é o momento de repensar a necessidade
de se estar em trânsinto.
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_______________________________________

projetos e trabalhos
2017 - 2020
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____________________________________________
Os projeto e trabalhos aqui apresentados foram feitos entre 2017
e 2020, concentrei-me em mostrar a produção que dialoga com a
pesquisa que desenvolvi ao longo do mestrado.
Aqui agrupo trabalhos de pintura, desenhos, colagens e fotografias.
bem como projetos de viagens, exposições e trabalhos ainda em
processo.
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_____________________
O tempo de uma erupção
(2018-2019)
Série de seis pinturas em acrílico
30x20cm cada
A série foi expostas em:
Ateliê Logicofobista - Porto
Centro Portugues de Serigrafia - Lisboa
Museu Vale - Brasil
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_____________________
BAHAMUT
(2019)
Galeria do Sol - Porto
					
Junto com outros dois artistas - Kauê Gindri e Svenja Tiger -,
foi criado BAHAMUT, um vulcão que surgiu no meio do oceano
atlântico na altura da linha do equador. Foram dadas algumas
características geológicas e mitologicas, e a partir disso, cada um
com sua prática artistica, desenvolveu outras narrativas sobre esse
fictício evento geológico.			
Meu olhar sobre tal evento é de uma pós-erupção. Resquícios
de objetos, mitologias e seres que habitavam tal vulcão/ilha são
traduzidos em forma de desenhos, pinturas e colagens que são
organizados em uma mesa e nas paredes piso térreo da galeria.
O trabalho é composto por diversos materiais e possui diversos
formatos.
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_____________________
noturnas
(2018)
série de fotografias analógicas feitas na Ilha de São Miguel durante
residencia artísticas no Festival Walk&Talk
/a melancolia
//o isolamento
///a solidão
////a profundidade
/////a água
//////a calma
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_____________________
Vulcão Tropical escondido no fumo
(2018)
acrílica sobre tela
30x20cm
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_____________________

Brigitte
(2018 ~ 2020)
Açores - Rio de Janeiro
Em A Mulher do Porto Pim, de Antonio Tabucchi, o autor relata
um misterioso bilhete encontrada no Peter’s Café, que fica na na
Marina de Horta, Ilha do Faial. O café do Peter é conhecido por ser
um ponto de encontro entre navegantes do mundo, é um porto no
meio do Atlântico, parada obrigatória durante uma travessia.
Tom,
excuse-moi, je suis partie pour le Brésil, je ne pouvais plus rester ici, je devenais folle.
Écris-moi, viens, je t’attends.
c/o Engenheiro Silveira Martins
Avenida Atlântica, 3025
Copacabana
Brigitte

__Em março de 2018 fotografei o mar em frente do Peter’s Café.
__Em fevereiro de 2020 fotografei o mar na altura do endereço que
Brigitte deixou para Tom, em Copacabana.
O modo de encontrar de Brigitte foi ver o mar pelo mesmo ângulo
que ela, nos dois lugares que tinha certeza de que ela havia estado.
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Marina de Horta, Faial - 2018

(Posto 6) Copacabana, Rio de Janeiro - 2020
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_____________________
Estudos Vulcanológicos
(2019)
Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
Inventário de objetos e materias recolhidos em sítios vulcânicos,
resquícios de viagens, pinturas e desenhos em tamanhos variáveis.
O trabalho abre a possibilidade de se criar novas narrativas a partir
de um ambiente utópico com certa atmosfera de estudos científicos
e geológicos, bem como catalogação de objetos ordinários.
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_____________________
Prática de Criar Novos Territórios
(2019-2020)
Intervenção Urbana

149

150

_____________________
Zona dos Mistérios
(2018-2020)
Série de Pinturas de Vulcão inativos com Fundo Vermelho
30x20cm cada
Ateliê Logicofobista - Porto
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_____________________
Resistindo ao desastre
(2018)
Hangar - Lisboa
Em dezembro de 2018 participei da residência Triangle Network no
Hangar (Lisboa), durante esse período, houve conversas, vivências
e reflexões sobre o trabalho em conjunto de um grupo de mais
5 artistas. Também nessa período da residência, um canditado de
extrema direita com um discurso fascista foi eleito no Brasil e o
momento era de muito agonia e desesperança.
A partir da leitura do texto Resistindo ao Desastre: entre a
exaustão e a criação, da Barbara Glowczeski, produzi uma série de
desenhos e colagens a partir de materiais encontrados no Hangar,
que dialogavam com o contexto político e social do país, que fiz
referência com uma destruidora erupção.
No texto da Bárbara apresenta exemplos de catástrofes naturais
e sociais e como é possível a criação em meio ao desastre. Criar
e reconstruir culturas e lugares é uma estratégia de sobrevivência
“encontrar forças de vida que será fagulha para a resposta em
respeito à força mortífera da destruição que ameaça o grupo”. A
autora coloca em questão o fato da inércia e afirma que continuar
a produzir é um modo de resistir e não deixar que uma cultura
morra.
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processo de trabalho

161

_____________________
Desenhos e Colagens
Os desenhos e colagens são minhas práticas artísticas mais comuns.
Uso sempre materiais simples, de pequeno formato, de fácil
transporte - mesmo que não sejam feitos durante as viagens, possui
uma característica de trajeto.
Textos recortados, zonas de cores, sobreposições. O ato de desenhar
é como anotar e organizar memórias, compor novas narrativa - e
por memória entende-se sensações, cores, o vazio, texturas.
A composição é um modo mapear o espaço em branco do papel,
pruduzir zonas, territórios. Criar utópicas paisagens; Um lugar de
sentimentos. Podem ser lidas como pequenas narrativas ou como
pequenos manuais.
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Ficha Técnica
p. 131
Vulcão
(2019)
Grafite e aquarela sobre papel
21x15cm
p.133
O tempo de uma Erupção
(2018-2019)
Série de seis pinturas em acrílico
30x20cm cada
p. 135
BAHAMUT
(2019)
Galeria do Sol - Porto
Instalação composta de desenhos,
pinturas, fotografias e objetos
com dimenções variáveis
p. 138
BAHAMUT
detalhe da intalação
acrílico sobre tela
20x30cm
p. 154
Formas de sobrevivência,
Letra-set sobre papel
30 x 21cm
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p. 155

Explosões III
Colagem e tinta dourada sobre papel
30 x 21cm
p. 156

A destruição de um continente
Colagem
30 x 21cm
p. 157

Explosão II
Colagem e grafite sobre papel
30 x 21cm
p. 158

Fake News
grrafite sobre papel
20 x 15cm
p. 159

Bancada da Bala
Colagem e grafite sobre papel
30 x 21cm
p. 162 (esq)

Sem título
desenho sobre foto do vulcão Cotopaxi
21 x 15cm
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p. 162 (dir)

Sem título
nanquim sobre papel
21 x 15cm
p. 163
Projeto de uma Viagem
(2020)
Tinta Guache, Colagem com fotografias feitas no
Vulcão dos Capelinhos sobre papel
18x29 cm cada
p. 164
Drama
Lápis de cor e letra set sobre papel
15x10cm cada
p. 165
Tormenta
guache sobre papel
18x25cm
p. 166
Vulcão geométrico
Nanquim sobre folha de caderno
20x14cm
p. 167
Condição emocional
quache e nanquim sobre papel
20x15cm
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p. 168
Ruídos
guache sobre papel
15x10cm cada
p. 169
Manual de erupção
colagem e guarche sobre papel
29x21cm
p. 170
Isolamento
colagem e tinta dourada sobre papel vermelho
14x12cm
p. 171
Eu queria ser a Susan Sontag
Caneta e Lapis de cor sobre papel
18x29cm
p. 172
Sentimentos de trânsitos
Nanquim e colagem sobre papel
21x29cm
p. 173
Sem título
letra set, colagem e nanquim sobre papel
29x21cm
p. 174 - 175
Instrumentos para guardar o Ar Vulcânico
grafite, nanquim e colagem sobre papel
29x21cm cada
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p. 176
Ilha Sabrina
Nanquim sobre papel
21x15cm
p. 177
Erupção
Colagem e lapis de cor sobre papel
29x21cm
p. 178
Sem título
Colagem sobre papel
29x31cm
p. 179
O lugar do Adeus
Guache sobre papel
21x29cm
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