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Resumo 

Com este trabalho quis reflectir e convidar a uma reflexão sobre diferentes 

dimensões contidas no espaço urbano ocupado ou desocupado e que 

diariamente se atravessa e se percorre – dimensão social, natural, artificial, 

individual, psicogeográfica e estética. 

Para a pesquisa e levantamento, foram adoptados métodos que têm a ver 

com o trabalho desenvolvido por artistas, escritores e intelectuais em finais 

do século XIX e no século XX. Destaco Guy Debord, que seguiu os caminhos 

filosóficos e estéticos desenhados pelos surrealistas e pelos fundadores da 

Bauhaus e refiro a fusão disciplinar, a deriva, a deambulação como prática 

artística e os ideais heterodoxos e psicogeográficos, aplicados à história das 

cidades, da cultura e da arte do séc. XX e XXI. 

Desenvolvi as minhas próprias derivas a par de um levantamento 

psicogeográfico selectivo do espaço urbano da cidade de Lisboa. O resultado 

foi um exercício perceptivo e estético partilhado com todos os autores e 

artistas que menciono e evoco, em particular com o artista Pedro Morais que 

dará corpo ao Projecto Expositivo – Janelas D’Observação – que cresceu 

com esta deriva e com a troca de ideias. Este Projecto coloca questões do 

hibridismo do espaço, do olhar, do ver e do ver através. Cruzaram-se os 

fazeres: 

o artista foi co-orientador e companheiro nesta reflexão, e a construção do 

corpo teórico, conceptual e documental foi muito uma experiência artística, 

estética e perceptiva, cujo rigor e pertinência conceptual foram transmitidos 

pelas intervenções do meu orientador. 

 
 

 
Palavras – chave 

deriva / psicogeografia / flâneur / lugar / “espaço entre” / “ver através” 
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Abstract 

With this study I want to make a reflection and an invitation to focus the 

different dimensions to be found in the urban occupied and unoccupied space 

we daily cross through and walk along – social, natural, artificial, individual 

and, particularly, artistic. 

 

Methods related with different artists and other intellectuals’ work at the end 

of 19th and on the 20th centuries were adopted in this research and survey. 

 

I point out Guy Debord who followed the surrealists and the Bauhaus 

founders’ philosophy and aesthetics paths. I mention the disciplinary 

interfusion, the drift, the deambulation as an aesthetic practice and the 

psychogeographic and heterodox ideals applied to the History of the city and 

to the 20 th and 21st centuries Art and Culture. 

 

I developed and experienced my own drifts together with a selective and 

psychogeographic survey on Lisbon city. The result was a perceptive and 

aesthetic exercise I shared with the different authors I mention, particularly 

with Pedro Morais, the artist who will materialize the Project, “Janelas 

D’Observação”1, that emerge out of my drifts and our meetings and talks. 

This Project questions the hybridism of space, of looking, of seeing and 

“seeing through”. Our roles were interfused: the artist was also an adviser and 

a partner, and my theoretical, conceptual and documental constructions were 

artistic, perceptive and psycogeographic experiences whose rigor and 

conceptual pertinence were provided and built together with my supervisor’s 

specific interventions. 

 

 

Keywords 
drift, psychogeography, flâneur, place, “space-between”, “see through”. 

                                                
1 “Observation Windows (my translation). 
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Spaces have areas and volumes. 
Places have space between them. 

Tim Cresswell 
 

Introdução 

 

Proponho um levantamento selectivo de lugares na cidade, com o propósito 

de isolar aspectos culturais e estéticos, que nesses lugares e em particular se 

desenvolvem. 

Quis reflectir sobre o papel de outros espaços aparentemente esquecidos 

ou escondidos, enquanto espaços de liberdade e de contemplação, 

enquanto, ainda que temporariamente, situados para além de determinismos 

ou desígnios económicos e políticos explícitos. 

Estes espaços possibilitam o distanciar-se e a contemplação pelo que têm 

importância individual e cultural na cidade. 

 
De uma forma mais sistemática, a partir de Março de 2007, identifiquei e 

mapeei espaços com estas características, nos meus percursos e 

deambulações.  

Estabeleci relações documentais e conceptuais com projectos e atitudes de 

artistas que trabalharam ou trabalham nestas áreas ou a partir delas, 

interessando-se por espaços devolutos, desactivados ou em ruínas e 

desenvolvendo propostas específicas. 

 
Destacarei Lara Almarcegui, pela sua preocupação em trabalhar para além 

do espaço e do tempo, e pôr a descoberto as camadas, e a densidade dos 

materiais, para alcançar a história dos lugares enquanto processo natural e 

cultural; 

Gordon Matta-Clark, pela forma poética e crítica como trabalhou a 

arquitectura, o espaço, o tempo e a percepção da cidade; e, entre outros, 

Maria Thereza Alves, pelas orientações pessoais no trabalho do espaço e do 

tempo urbanos, a partir de invisibilidades, de construções mentais e do 
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hibridismo das ideias de pertença e de fronteira, estímulos para a descoberta 

de outra cidade e do outro na cidade, a partir do qual a artista estende um fio 

condutor; 

Robert Smithson, pelo seu trabalho e pensamento, cuja densidade 

“atravessa” o trabalho de cada artista que refiro e a minha própria reflexão. 

O projecto “Mapping the city”, entre Fevereiro e Maio de 2007, no Stedelijk 

Museum, Amsterdam, decorreu a par deste que proponho e apresento. 

“Mapping the City” faz, de algum modo, uma história de projectos artísticos a 

partir das cidades, desde os anos sessenta do século XX até hoje. 

Passo a referir alguns projectos urbanos como parte da pesquisa. 

Interessa-me o que aproxima ou complementa estes trabalhos, a existência 

de um fio condutor que parece ser a leitura e a transformação da realidade 

urbana, a partir de intervalos, de espaços intersticiais e relacionais, segundo 

um olhar que reclama uma abordagem holística e uma argumentação que 

emerge de fusões disciplinares e que transforma, em cada caso, 

condicionantes em potencialidades. 

A minha proposta de trabalho está marcada por interesses pessoais e 

profissionais e pela minha formação académica em Antropologia Cultural. 

Para o aprofundamento destes interesses contribuiu, em muito, o percurso 

lectivo do Mestrado em Estudos Curatoriais, cujas orientações e objectivos, 

no sentido das abordagens holísticas da Arte e dos fenómenos da Cultura 

Contemporânea, abriram portas para novas formas de sentir e de 

percepcionar fenómenos artísticos. 

Os trabalhos desenvolvidos nos dois semestres curriculares orientaram-se 

neste mesmo sentido e os conteúdos e objectivos cruzaram âmbito 

antropológico e artístico. Estas opções enquadram-se ainda nos meus 

interesses profissionais e atitudes pessoais no quotidiano urbano. Aproximei 

sempre, actividade académica de estudante e actividade profissional de 

professora no ensino secundário artístico. Esta tentativa foi, posso afirmar, 

verdadeiramente feliz, pela reciprocidade no entusiasmo sentido na partilha 

de novos “lugares” e “meios” da contemporaneidade. Despertei alguém para 

um “lugar” da Arte e da Vida, sempre que fui despertada. Esta partilha terá 

sido o grande objectivo alcançado e o presente trabalho prossegue nessa 

direcção. 
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A primeira proposta de dissertação de mestrado situou-se no campo do 

Ensino Secundário Artístico – Da Arte e da Educação e das ligações da 

Escola com o exterior. Esta proposta foi abandonada dada a não concessão 

de licenças sabáticas aos professores do Ensino Secundário no ano lectivo 

de 2007/2008, condição necessária para levantamentos e trabalho de campo 

mais sistemáticos que um trabalho dessa natureza exigiria. 

Construi um corpo de trabalho assente e comprometido com um percurso 

pessoal e académico e fui de novo assaltada por esse impulso para 

contaminar pela partilha de experiências e ideias. 

O que fazer com as ideias, as experiências e o conhecimento a não ser 

partilhar, passar e, assim, projectar mais longe e mais fundo? 

Propus-me desenvolver um trabalho, ele próprio inserido no quadro do meu 

quotidiano e a partir do espaço urbano da cidade de Lisboa que habito e 

percorro diariamente, muito focado no hibridismo ou impureza dos lugares, e 

nas marcas e sinais de relações e tensões que actores sociais imprimem no 

espaço e no tempo. 

O levantamento tem três frentes de pesquisa - caminhar, percepcionar e 

registar - quase simultâneas, porque emergem do fluxo da experiência vivida 

a um tempo, como experiência do lugar, como exercício de memória e de 

projecção de imaginários mentais e artísticos. 

Em cada contexto, foquei a relação essencial entre o construído, o 

devoluto, o natural, o artificial, o cultivado, o desolado, a ruína e os espaços 

no meio, o tempo e o espaço. 

 
Os conceitos que servem a esta análise são : 

Deriva/ espaço /sítio/ lugar/ espaço “entre” ou intersticial/ paisagem enquanto 

“terceira paisagem” enquanto campo visual, enquanto “terceiro espaço”. 

 

O método, intuitivo, foi o de isolar lugares pela deambulação – caminhar, 

olhar e isolar – ao mesmo tempo que se fizeram levantamentos fotográficos 

selectivos e instantâneos enquanto parte inerente a este método. 

Não será a arte e a técnica da fotografia, que não domino, o que me 

proponho dar a ver, mas sim o registo fotográfico selectivo, porque não 

exaustivo, instantâneo, pela possibilidade inerente ao acto fotográfico, de 
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captar e de representar o que se experimenta e percepciona, ou que se 

experimentou e percepcionou, num dado momento – polaroids interiores.2 

Partilhei, com inúmeros projectos artísticos em curso na Europa e nos 

E.U.A., o método da pesquisa e mapeamento pela caminhada, facto que 

trouxe identificação e desafio. 

Interrogo-me sobre estas recorrências de trabalhos artísticos e 

antropológicos, neste campo, e sobre a fragilidade e a pertinência da minha 

própria proposta, hoje, incidente no espaço urbano enquanto lugar e objecto, 

passados mais de meio século das teorias de Guy Debord e Walter 

Benjamim ou mais de um século das reflexões de Georg Simmel e Charles 

Baudelaire. Refiro-me com espanto e humildade à actualidade destas 

reflexões que servem de substracto conceptual para pensar o espaço como 

um lugar artístico e antropológico. Refiro, em resumo, uma outra reflexão, de 

Miwon Kwon que me conduz (ou me afasta) aos lugares da fragilidade desta 

minha reflexão sem fim e sem limite, desta minha deriva: 

 

Often we are comforted by the thought that a place is ours, that we belong 

to it, perhaps even come from it, and therefore are tied to it in some 

fundamental way. Such places (‘right’ places) are thougt to reaffirm our sense 

of self, (...). This kind of continuous relationship between a place and a person 

is what is deemed lost, and needed, in contemporary society. In contrast, the 

wrong place is generally thought of as a place where one feels one does not 

belong - unfamiliar, desorienting, destabilising, even threatening. This kind of 

stressful relationship to a place is, in turn, thought to be detrimental to a 

subject’s capacity to constitute a coherent sense of self and the world.3 

 

As minhas motivações estão orientadas para uma proposta curatorial que 

cresceu com este estudo e a partilha e cumplicidades experimentadas. 

                                                
2 Lucas Pires,J., Crónica, O Público 23 Maio 2008 
3 Kwon, Miwon. Art Journal , Spring, 2000: 38-39. 
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1. Objecto de estudo 

 
Contemporary Art has very little to look at. 

Adam Szymczyk 4 
 

 Começamos a trabalhar e quando a obra começou caiu tudo e ficaram 

aqueles dois muros de duas épocas diferentes. De repente a casa surgiu de 

forma completamente diferente. Nesse momento paramos a obra. Na 

verdade era uma casa banal que se tornou excepcional quando caiu e 

ficaram umas paredes com um metro de espessura e sete de altura. Uma 

ruína daquelas pelas quais nos apaixonamos. 

É claro que foi uma grande lição. Aprendemos que a forma como olhamos 

uma realidade não é obvia.(…) 

Defrontamo-nos com aquelas paredes e ficámos impressionados. Para 

além de já ser uma ruína com um carácter romântico fortíssimo, pareceu-nos 

que a casa tinha o desígnio de se consolidar como uma ruína. 

A partir desse momento começámos a trabalhar naquilo que nos pareceu 

mais importante, o espaço adjacente à ruína – a ideia de dois tempos, o 

perene e o fugaz, a permanência e o momento. Aquelas paredes tinham uma 

liberdade que só o tempo pode construir. 

O tempo constrói um mundo de cicatrizes e uma liberdade que não se pode 

criar do zero.(…) 

Por um lado tínhamos a ruína, essa permanência, essa dilatação no tempo. 

Mas por outro tínhamos (…) a pureza do desenho e precisão do mundo.(…).5 

 
 

Tomo este excerto de entrevista como declaração de princípios. Aqui 

encontrei expressas as minhas motivações pessoais e as orientações que 

quis dar à minha deriva perceptiva e a este corpo de trabalho. 
                                                
4 Director da Kunsthalle de Basileia na Masterclass  

  Julho 2007,CAMJAP, Sítio das Artes – Residência de Artistas inseridas em O Estado do 
Mundo. 
 
5 Arquitectos Aires Mateus em entrevista ao Jornal de Arquitectura, Janeiro/Março 2007:.66-79. 
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Proponho um olhar e uma reflexão incidentes na paisagem segundo esta 

topografia: 

O construído, a ruína, o baldio; o tempo e a memória; o verde, o natural e o 

artificial; os limites e os subúrbios. Olhar lugares urbanos não-controlados 

onde se podem desenvolver processos escondidos, bons para observação 

inesperada de marginalidades individuais e urbanas, bons como metáfora de 

condição e valores sociais, bons como lugares artísticos “impuros” porque 

marcados por hibridismos dos movimentos humanos, acções e marcas nos 

espaços. 

 

1.1 O fenómeno artístico enquanto espaço social. 
Reflexão sobre espaços intersticiais. 

 

…metaphors of our social condition, where pathologies become urban 

detritus… 6 

 

Estes lugares contêm metáforas sociais que me interessa trabalhar, são 

desvios e ruínas, são o patológico, o detrito social, o que se rejeita, como no 

conto de Boris Vian, “O Arranca Corações”, que fala da necessidade de 

encontrar, transitar, abandonar lugares para nos livrarmos do detrito/objecto 

ou do detrito/sujeito, e assim torná-los invisíveis, depositá-los para esquecê-

los: 

 

As pessoas deitam as coisas mortas a esta água para eu voltar a pescá-las 

com os dentes. Pagam-me para isso. (…) Às vezes deixam-nas apodrecer de 

propósito, só para as poderem atirar para aqui. (…) sou obrigado a digerir a 

vergonha da aldeia inteira.(…) De tudo o que de mal ou de impio fazem.(…) 

E do lixo. (…) O primeiro que tiver mais vergonha do que eu, virá ocupar o 

meu lugar. (…) todo aquele que se vai abaixo (…)todo aquele que se revolta 

(…) . 7 

 

                                                
6 Smithson,R. ”A Tour of Monuments of Passaic”, Artforum,Dez.1967: 48. 
7 Vian:1970:34. 
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Concentrei-me em espaços abandonados, intersticiais, sobrantes e 

expectantes e na sua importância em termos da individualidade, do 

pensamento, da cultura e da “vida do espírito” na cidade. 

Estes espaços urbanos, são “lugares sem nome” são espaços de evasão, 

e, enquanto tal, são espaços mais “cheios” do que “vazios”, são espaços de 

invisibilidades que se corporalizam alegoricamente, espaços bons para 

pensar e pôr em questão os outros espaços que se observam ao lado, atrás, 

no meio ou através e que veiculam e constroem novas formas de habitar o 

mundo.  

Proponho intervir com o olhar no espaço urbano, na sua impureza e 

hibridismo, conectando aí a experiência do quotidiano com a arte para tomar 

o fenómeno artístico enquanto espaço social e o espaço social enquanto arte 

em si - mesmo. 

Privilegiou-se assim o olhar sobre espaços intersticiais na cidade, urbanos 

e suburbanos, espaços de fronteira, limiares, o resultado do crescimento: 

crescer para fora e crescer para dentro. 

Estes espaços contêm o passado e o futuro das cidades, revelam-se 

espaços com uma dupla visão, contendo o céu e a terra, universais, com uma 

dupla face como o deus Jano, Janus faced – como diz Homi Bhabha na 

Introdução de “Nation and Narration”: São, diz Bhabha, espaços universais e 

tansculturais onde o tempo é amplo e dinâmico, marcado por uma tensão 

histórica entre o passado e o futuro e que enquanto objecto artístico 

potenciam processos e leituras metafóricas. 

Quis chamar a atenção para o que existe, o que cresce nesses espaços e 

que relações aí se desenvolvem; para o papel desses espaços para a cidade 

e para as pessoas; as traseiras dos edifícios, o miolo dos edifícios, as 

varandas, as paisagens e auto-estradas, terrenos baldios, as árvores, as 

plantas, o derrube de árvores, a memória, as camadas de tempo, a história e 

o imaginário. 

On ne peut jamais réellement saisir le lieu… sauf peut-être 

émotionnellement. 8 

 

                                                
8 Dean,Tacita, “Question d´Art, LIEU”: 2005. 
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A experiência destes lugares, a forma como são vividos passa pela sua 

reinvenção, que se constitui como forma de resistência individual e cultural, e, 

assim, também, uma forma de fruição individual do espaço projectado, depois 

abandonado ou desactivado. Estes são processos e experiências que me 

podem interessar enquanto lugares de arte contemporânea, assim, as 

pesquisas que realizei querem traduzir uma reflexão sobre a necessidade de 

reinvenção do espaço habitado ou percorrido, também uma confrontação 

entre a realidade física e as utopias individuais e dos grupos, apresentando-

se como experiências abertas, com aspectos intangíveis, perceptivos e 

artísticos, que precisam de espaço próprio para “terem lugar”. 

  

 (…)é fácil reconhecer situações que a rotina das nossas vidas se esquece 

de questionar mas que alteradas por uma criatividade crítica se configuram 

como novas formas de habitar o mundo(…) .9 

 

Os olhares e deambulações incidentes em espaços e lugares que 

identifiquei, orientaram-se por esta criatividade crítica, enquanto forma de 

resistência. 

Estas propostas serão apresentadas como exercício de associação visual 

directa, e exercício de memória - memória enquanto experiência e ferramenta 

crítica; uma conjunção entre realidade e imagética, através da intensidade 

das imagens que nos surpreendem e se oferecem com o seu valor metafórico 

e alegórico. 

Propõe-se um desafio à percepção para transfigurar espaços, lugares e o 

próprio tempo através de experiências sensoriais e espaciais: 

 

focar, até desfocar, imagens urbanas do quotidiano, que se sucedem ou 

fundem, que estão lado a lado ou atrás; imagens simultâneas que se deixam 

influenciar, hibridizar, imagens transparentes e os “espaços no meio”.  
Falo da experiência do que se vê e como se percepciona, enquanto se 

caminha e se pensa no que se vê – cor, textura, ritmo, movimento, cheiro, 

                                                
9 Pedro Lapa, “More works about building and food”, 2001 
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som – A erosão dos lugares e a erosão mental e temporal, os filtros dos 

pensamentos solitários. 

 Tomei como uma das minhas referências uma afirmação e a recorrente 

chamada de atenção do artista Francisco Tropa, para o facto simples de que 

ver, será sempre, ver “através de”. Os seus projectos artísticos focam – nos 

em fragmentos da realidade, em propostas sensoriais para além do olhar, 

quando, pela observação minuciosa, os objectos se desmaterializam e a 

experiência se torna relacional. 

 

Na sua obra encontramos um constante apelo à observação, à intensa 

presença do nosso corpo face a um momento e a um fenómeno específicos, 

rigorosamente isolados e coreografados. Tudo se joga na qualidade da 

observação e no fascínio do seu exercício. O artista convida o espectador a 

olhar densamente as coisas e a sua temporalidade. 10 

 

Assim se fizeram registos, se tornaram visíveis, marcas, presenças naturais 

e artificiais em espaços não - construídos e em outros espaços que se 

encontram associados.  

 

É bonito pensar num projecto não a partir daquilo que se vê mas a partir de 

uma sensação que se pode descobrir. Procurar uma ideia sensorial.11 

 

1.2. Desafio. O desafio dos lugares. 

Procurei desafios perceptivos para transfigurar lugares - e o tempo, através 

de experiências sensoriais: 
O que se sucede, o que se funde em cada instante; suceder e estar ao lado 

de, estar adjacente, ao lado ou atrás, ser simultâneo ou ser transparente. 

                                                
10 Ricardo Jacinto in www.camjap.gulbenkian.pt  
Em conversa com Francisco Tropa, percebemos como se revia nestas palavras, se exceptuarmos o 
contexto da coreografia que não aceita para falar do seu trabalho. Quando chama a atenção e isola, 
destaca e  recorre a técnicas de iluminação profissionais, fazer isso não é coreografar, porque se 
coloca, sempre, no domínio das artes plásticas e não das artes do espectáculo. 
11 Arquitectos Aires Mateus em entrevista ao Jornal de Arquitectura, Janeiro/Março 2007: 71. 
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Introduzi e valorizei ideias sensoriais nos percursos quotidianos, nos 

lugares que se deixaram olhar e ver, nos lugares que nos acolhem e ao 

nosso olhar. Proponho uma chamada de atenção para as irrealidades que 

irrompem no real, fazendo desse exercício uma oportunidade para os nossos 

sentidos e as nossas emoções, um exercício para a vida do espírito. 

O reconhecimento dos lugares, a sua topografia, diferencia o desafio e a 

experiência sensorial. Foram identificadas presenças segundo diferentes 

geografias ou topografias - do grego, descrição de um lugar - e 

apresentaram-se na sua diversidade, por vezes como:  

feridas ou cicatrizes; outras, como sinais ou marcas, e ainda, camadas, 

superfícies, sítios, lugares ou cenários.  

 

(…)it was as though I was walking on an enormous photograph(…)12 

 
Não conhecer bem os percursos de uma cidade não tem muito que se lhe 

diga. Perder-se, no entanto, numa cidade, tal como é possível acontecer num 

bosque requer instrução. Nomes de ruas devem então falar àquele que se 

perdeu como o estalar de ramos secos e pequenas ruas no interior da cidade 

devem reflectir-lhe as horas do dia com tanta clareza como se fosse um vale. 
13 

 
As almoinhas (hortas) da Mouraria, Rossio e Xabregas forneciam hortaliça a 

Lisboa. Esta carácter rural dos burgos medievais manteve-se até tarde. Sob o 

reinado de D.Manuel, extensos olivais cobriam uma parte de Lisboa. 14 

 

1.3. Olhar e Percepcionar 

A partir da ideia do homem urbano de Simmel, que  será aqui abordada, e 

com o enfoque na paisagem – espaço verde, espaço construído, ruína e 

sobreposições – registei imagens fotográficas instantâneas. 

                                                
12 Smithson,Robert,1996: 70. 
13 Benjamim, Walter, 1992:115. 
14 Leite de Vasconcelos,1958:310. 
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O método foi o da observação directa, o olhar durante a caminhada, o 

levantamento fotográfico selectivo - detectar, percepcionar, isolar e 

emoldurar. Fiz um mapeamento, a cartografia do objecto; segui percursos e 

quis pensar em promover olhares. 

Refiro aqui Pedro Frade, a propósito de percepção: 

É toda uma multidão de sentidos de que dificilmente poderemos fazer 

sentido. É toda uma multidão desesperante de marcas e registos, para as 

quais não temos olhos no real (…). 15 

Do texto de apresentação do projecto: “O outro começa onde nossos 

sentidos se encontram com o mundo”, de Maurício Dias e Walter Riedweg e 

curadoria de Catherine David destaco, também sobre percepção: 

A percepção é um exercício de confronto entre diferentes sistemas e 

significados. Estas tensões produzem a necessidade da criação de um 

campo poético, no qual a visão do mundo particular de cada um se pode 

tornar questionável. Com a criação deste campo poético, o indivíduo pode 

transformar sua visão singular do mundo em potencialidade.16 

 

É este o sentido  que encontrei no trabalho dos artistas que escolhi referir: o 

da transformação das condicionantes dos espaços em potencialidades para a 

vida e para a arte. 

Desta forma apreendi o objecto de estudo, através de um exercício e de 

uma experiência sensorial, através do registo de marcas nos trajectos 

quotidianos mecânicos ou internos, em deambulações do andar, do olhar e 

do pensar. 

 

Marcas son la esencia corpórea de las señales. Son el resultado de una 

acción, de un gesto, o de la combinación de várias acciones o gestos durante 

un proceso. (…) 

Cuando nos encontramos en presencia de señales cuyo sentido se nos 

escapa, nos queda la marca que, sola, espera ante el tiempo. 17 
 

                                                
15 Frade:1992:196 
16 Do texto de Catherine David no catálogo da exposição no CCBB, Rio de Janeiro, 2002. 
17 Joâo Nunes in Colafranceschi:2007:123. 
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Assim, os lugares surgiram tanto mais cheios quanto mais, objectivamente, 

vazios e possibilitadores. 

Tim Cresswell, em “Place a short introduction”, apresenta a sua reflexão 

sobre possibilidades de uso, contexto e significados do conceito de “lugar” / 

“place” / “at my place” / “out of place”. 

Falar de lugar, refere o autor, num contexto global, transcultural e de 

diáspora é ter de perceber as manifestações e os símbolos dos outros 

lugares – “elsewhere” enquanto “thirdness” - e dos que estão fora do lugar, é 

perceber o lugar das relações e das tensões – culturais, emocionais, 

afectivas e subjectivas. 
 

Spaces have areas and volumes. Places have space between them. Yi- Fu 

Tuan has likened space to movement and place to pauses – stops along the 

way. 18 

                                                
18 Cresswell: 2005:8 



 20 

2. Enquadramento teórico da Pesquisa. 

2.1. “A Metrópole e a vida do Espírito” e o “…O privilégio de um olhar 

moderno” 19 
 

Em “A Metrópole e a Vida do Espírito”, de 1903, Georg Simmel (1858-1918) 

reflectiu sobre o evidente avançar e a sobreposição de uma cultura urbana, 

objectiva, em desfavor de uma cultura subjectiva. 

Esta relação sucessiva e constante com o espaço e o tempo encontrei-a 

representada em Anselm Kiefer, no seu trabalho que adiante refiro, 

desenvolvido a partir do “Livro do Profeta Isaías”, cap.1-cap.66 do “Antigo 

Testamento”: “Os lugares abandonados exultarão”. 

As reflexões de Simmel parecem enquadrar-se, à distância, na história das 

resistências e ameaças ao ser individual, hoje. 

Simmel fala da resistência do indivíduo às regras de uniformização da vida 

moderna e urbana de há um século atrás, através de jogos e de necessários 

compromissos entre aspectos individuais e aspectos externos aos sujeitos, e 

de como estas forças constituem um exercício de compreensão de valores, 

mas também de intensificação e resistência emocional, constantemente 

estimulada, até à agressão, a partir do exterior. Simmel refere como, na 

Metrópole, estes efeitos podem ser produtivos e positivos e como os 

respectivos processos individuais são, na cidade, de natureza diversa do 

lento fluir das experiências sensoriais e mentais das pequenas localidades. 

Nas cidades, ser-se afectado pelo que está à nossa volta, pode levar á 

anulação da individualidade ou, por outro lado, e segundo outra resposta 

alternativa, à descoberta das potencialidades do exercício do anonimato. 

As características e a intensidade da actividade emocional nos grandes 

centros, as reacções a mudanças bruscas e constantes, conduzem, no limite, 

a uma atitude “blasé”, à incapacidade ou recusa consciente de ainda se 

expor ou reagir a novos estímulos. 

                                                
19 Aqui as reticências explicam-se pelo facto de o título do livro de Sérgio Mah ser “A Fotografia e o 
Privilégio de um Olhar Moderno.”, uma publicação a partir da sua dissertação de Mestrado em Ciências 
da Comunicação, concluído em 1999,  na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa. 
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Se não estou em erro, creio que não é apenas de indiferença que se 

compõe o lado mais profundo desta reserva face ao exterior.20 

Esta reserva de que fala Simmel, assegura um determinado grau de 

liberdade pessoal só possível na cidade, e inverso à pressão social resultante 

de preconceitos que actuam dentro de pequenas localidades onde se é 

forçado à participação. 

Atitudes de reserva, indiferença, ou busca de anonimato podem ser a 

resposta a uma imposição de proximidades físicas indesejadas e à limitação 

do espaço individual, e justificar a necessidade de se distanciar espiritual e 

emocionalmente, alhear-se. 

Neste contexto, Simmel chama a atenção para a importância do espaço 

individual para a liberdade, para a expressão de particularismos, de 

especificidades e idiossincrasias, e de como isso não significa nem promete 

mais felicidade: 

Porque aqui, como noutros lugares, não é de modo algum necessário que a 

liberdade dos indivíduos se reflicta na sua vida emocional como experiência 

agradável.21 

 

Um século mais tarde, em “A fotografia e o privilégio de um olhar moderno”, 

2003, observa Sérgio Mah: 

 

A sofisticação civilizacional, as características urbanísticas e 

arquitectónicas, a diversificação das possibilidades e o estreitamento das 

vidas (…) conduzem estes indivíduos a experimentarem (…) o 

desconhecimento, a reconhecerem tanto o seu anonimato como o dos outros. 
22 

 

Simmel fala nos grandes centros como o terreno do cosmopolitismo: 

 

Para a metrópole é decisivo que a sua vida interior se amplie como uma 

vaga, até aos domínios mais vastos, nacionais e internacionais. 23 

                                                
20 Fortuna(org.):2001:36. 
21 Idem;p.38. 
22 Mah:2003:53. 
23 Fortuna(org.):2001:39.. 
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É o que se verificaria ao longo do século XX e já no século XIX: 

 

(...)face ao desenvolvimento da vida mental, as metrópoles ocupam um 

lugar singular, de ímpar riqueza e fertilidade de significados.24 

Mais do que aceitação ou condenação, será mais produtivo o exercício e a 

experiência de confronto e de percepção da diferença que se inscreve no 

espaço urbano. 

O exercício que proponho atravessa uma relação de proximidade com o 

espaço que se habita e a possibilidade de encontrar lugares que se deixam 

ver, bem como formas de os habitar segundo uma criatividade crítica e 

individual. 

Sérgio Mah reflecte sobre a fotografia contemporânea, enquanto acto e 

representação a partir do real. A fotografia é uma imagem-acto e um 

processo técnico potenciador de possibilidades de leitura. Mah destaca na 

fotografia a condição de documento, de prova mas também de linguagem. Ao 

documentar uma existência ou um indício, a fotografia contemporânea não o 

faz mimética mas selectiva e subjectivamente. 

 

O que acaba por estar em discussão é a permanência de um privilégio do 

olhar e um tipo de imagem singular que se sustenta como representação.25  

 

Refiro determinados contextos teóricos chomo possibilidades de 

entendimento(s), e de leitura(s) do real a partir da fotografia enquanto 

instrumento para ver, representar e pensar os lugares, uma ordem acima da 

percepção humana, uma realidade mais intensa, uma forma elíptica de ver, 

um processo de desocultação das matérias quotidianas. Promovendo o 

conhecimento mediante uma espantosa revelação óptica, o fotógrafo 

rapidamente se propôs, por sua iniciativa ou por influências sociais, a assumir 

o papel do observador, do investigador ideal.26 

 

                                                
24 op.cit.:42. 
25 Mah:2003:132. 
26 Mah:2003:132. 
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Adopto estes pressupostos de Mah na construção de um contexto que 

possa servir à(s) leitura(s) e ao(s) entendimento(s) das imagens que registei, 

as quais podem dizer sobre formas de relação e de gestão do real. Através 

da documentação fotográfica reunida procurei construir textos visuais que 

possam dizer sobre o que foi e pode vir a ser visto e pensado em cada lugar.  

As imagens podem remeter para o momento do registo, representam o que 

foi visto e oferecem - se à recepção e, assim, a outras leituras e a outras 

experiências que sustentarão a proposta curatorial que faço. 

 

2.2. Teoria da deriva. Transformação simbólica do território. 

 
A lesson to be drawn here is that an encounter with a “wrong place” is 
likely to expose the instability of the “right place”, and by extension the 

instability of the self. 
Miwon Kwon27 

 

Autores, de Baudelaire a Walter Benjamim, referiram a figura do “flâneur” 

romântico. Interessa perceber em que é que ele se tornou hoje, e a sua 

relação com a cidade do séc.XXI. 

Guy Debord (1931,Paris-1994,Champot) defendeu a deriva e circulação na 

cidade como uma fonte de prazer emocional, artístico e intelectual, para além 

da condição de suplemento de obrigações diárias. Débord desejou contribuir, 

deste modo, para a descoberta das possibilidades e potencialidades de 

determinados pontos nas margens da cidade – limites que desencorajam o 

movimento. Que zonas atraem e que zonas repelem pessoas e que 

pessoas? 

Viria a ser nestas fronteiras, onde, na sociedade global do século XXI, se 

fixariam pessoas em trânsito constante ou em diáspora28, com as suas 

actividades e vivencias, por vezes à margem, efémeras e inesperadas, em 

sobreposição ou adjacência ao espaço urbano projectado. 

                                                
27 Kwon:2004:39. 
28 Optei por desenvolver a ideia e o contexto de diáspora na página 56, a propósito de Espaços 
sobrantes como moldura e enquadramento. 
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A deriva é uma atitude, um comportamento e um movimento sensorial e 

experimental.  

A vadiar, a deambular e a perder-se a pé ou a fazer, hoje, o mesmo, ao 

volante, se apreendem mudanças mentais e espaciais nos movimentos 

humanos, que nos dizem sobre a própria história das cidades e a 

compreensão da vida urbana. 

O “flâneur” interessa-se pela estranheza e não cede à pressão do tempo 

nem aos limites do espaço, explorando e desconstruindo lugares e presenças 

estranhas. 

O “flâneur” surge com a história das cidades, emerge de uma massa 

humana em movimento, símbolo das cidades, a multidão, no meio da qual ele 

está confortavelmente só. 

O “flâneur” observa os quotidianos, mas também o que está oculto, por 

detrás dos movimentos incessantes. Ele mistura-se, mas destaca-se e 

observa. O “flâneur” foi sempre uma figura masculina, podendo incluir nas 

suas deambulações, encontros com a flâneuse que não deambula, mas está 

parada e espera. 

O “flâneur” procura, talvez paradoxalmente, espaços de privacidade entre a 

multidão dos estranhos e deixa-se conduzir por uma psicogeografia complexa 

e multifacetada. O “flâneur” está marcado pela cidade e as suas errâncias 

são físicas e espaciais mas também e essencialmente, mentais e 

emocionais. A cidade é o lugar do “flâneur” e das suas derivas também 

estéticas. 

Com os surrealistas, na cidade, no período entre as duas guerras mundiais, 

as errâncias tornaram-se actos doutrinários, subversivos ou de resistência, 

desafios de associação da escrita automática ao caminhar automático, ao 

movimento.  

Será Guy Debord que, a partir de 1957 define psico-geografia como um 

ciência, orientada por mapas de traçado e leitura subjectiva, marcados pelas 

collages dos surrealistas, e cujo objecto é o estudo dos efeitos dos ambientes 

exteriores urbanos, nas emoções e nos comportamentos humanos.  

 

Psychogeography is, according to Debord, a pure science and, like the 

skilled chemist, the psychogeographer is able both to identify and to distil the 
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varied ambiances of the urban environment. Emotional zones that cannot be 

determined simply by architectural or economic conditions must be 

determined by following the aimless stroll (dérive), the results of which may 

then form the basis for a new cartography (…).29 

 

Debord defendeu a vida e a circulação urbana como fonte vital de poesia e 

de construção de situações para além de categorias estéticas de consumo 

passivo e, segundo ele, alienante, porque só nos contextos urbanos se 

multiplicam os estímulos e se concretizam os projectos verdadeiramente 

artísticos, de interacção do visual com o social. 

Debord colocou a actividade do “flâneur” num lugar verdadeiramente 

artístico.  

A um tempo observador e observado, mais um entre os anónimos, o 

“flâneur” interessa-se pela realidade mundana e superficial e pelas camadas 

mais subtis e em profundidade da vida da cidade. 

 

…o que vemos é só uma parte do universo visual disponível em cada 

momento(…) existe no nosso campo de visão uma permanente condição 

periférica, em relação ao que passa no limiar do que não nos é dado ver (ou 

que optamos por não ver).(…) 

Fisicamente rodeado por imagens que partilham um horizonte – por vezes 

fixo, por vezes móvel - o espectador está à deriva. (…) 

Existe (…) uma possibilidade política na liberdade da deriva no sentido em 

que, no seio de uma estrutura, que mostra mais do que é possível, em cada 

momento, ver, cabe ao espectador escolher o que quer, ou que pode, ou que 

consegue colocar na sua linha do horizonte (…).30  

 

Com estas orientações, se fizeram os registos psicogeográficos e  

selectivos de espaços sobrantes, desolados, espaços naturais, espaços 

                                                
29 Coverly:2006:90. 
30 Sardo,D., Deriva em volta, 2004, texto a propósito de um projecto de colaboração entre 

Baldessari, Los Angeles; Sarmento,Lisboa; Weiner, New York. 
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verdes, não-espaços, públicos, privados, baldios, ocupados, desocupados, 

cultivados ou marcados pela expectância. 

 

Como são vividos e se transformam esses espaços? 

Muitas vezes, encontram-se numa espécie de pousio concedido por 

processos de amnésia urbana, e, vagos, cumprem funções para além do 

quotidiano enquanto espaço de não – intervenção temporária. Estão 

gradeados ou fechados a cadeado à cidade e aos humanos, para que não se 

encha, preencha, ou ocupe o que se decidiu ou aconteceu deixar vago.  

 

 (…)territórios alterados pela natureza e pelo homem, zonas abandonadas, 

condenadas ao esquecimento, paisagens entrópicas, territórios onde se 

percebe o carácter transitório da matéria, do tempo e do espaço, e onde a 

natureza recupera um estado “selvajem”, híbrido, ambíguo, escapando ao 

contrôle (e à permanência) humana para vir a ser reabsorvido pela natureza. 
31 

 

Espaços sobrantes e de significado flutuante, tornam-se verdes ou 

permanecem, de alguma forma, à margem. Aí, onde a cidade se esvazia, a 

natureza avança entropicamente e espalha as suas intenções de dádiva 

generosa e profusa, de potlatch, um ritual social celebrado para os olhos dos 

urbanos e que associa destruição à dádiva – árvores de frutos, trepadeiras 

em caramanchões, sombras, plantas medicinais, papoilas, insectos, cães, 

gatos, rastejantes, detritos, objectos rejeitados, aves, pombais, capoeiras, 

melros, cavalos, mas, também, crianças curiosas, reformados, sem-abrigo e 

emigrantes. 

O esquecimento destes lugares permite esta ocupação profusa por 

potencias naturais que emergem de camadas interiores de terra, ou, por 

outra ordem de “ocupação” emergente, artificial - humana, marcada pelo 

hibridismo e pela impureza, que determinam à partida, o que, e quem está 

destinado à fixação, exclusivamente aí, numa terceira paisagem, num terceiro 

espaço, o do confronto com a diferença/impureza. 

                                                
31 Careri: 2005:174. 
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A atenção dada aos lugares foi feita com os sentidos, a memória e o 

movimento, a partir da experiência do quotidiano. O seu reconhecimento foi 

feito através do caminhar, flanar, “flanner”, “wandering”, “drift”. 

 
Percebi que era esta a atitude e o meu método: andar e deambular e, deste 

modo, mapear os percursos, construindo o que podemos chamar uma 

colagem ou uma assemblage psicogeográfica a partir da experiência dos 

lugares e dum mapeamento selectivo documentado em imagens e textos 

visuais. 

 

José Gil fala dos lugares como não-territórios dinâmicos e das imagens dos 

lugares e do seu mapeamento: 

 

(…) os mapas proliferam, como se a geografia insistisse em fixar o que 

ameaça escapar. Mas é um malentendido: são falsos mapas (…). 

Um lugar não é um território, gira constantemente, traçando linhas num 

espaço móvel.32 

 

Embora estas reflexões tivessem sido feitas especificamente para a referida 

exposição, podemos aplicá-los ao contexto deste trabalho marcado pela vida 

da cidade cuja história se escreve e se ultrapassa todos os dias. O “flâneur” 

escreve a história dos lugares das suas derivas. Os lugares por si mapeados 

sofrem transformações, sucedem-se e dão lugares a outros lugares.  

 

Registaram-se “marcas”, “sinais” e ”marcos”/limites nos trajectos 

quotidianos mentais e mecânicos/físicos. Percorreram-se espaços com o 

andar e o olhar, a memória e o imaginário. 

Francisco Careri nasceu em Roma em 1966, é artista, arquitecto e membro 

do grupo “Stalker” - uma estrutura interdisciplinar, criada em 1993, que, muito 

focada nos percursos e na escrita de Robert Smithson, promove pesquisas 

                                                
32 José Gil, Novembro de 2006, texto para a exposição - Movimentos de vida, de 

Françoise Schein, em Lisboa na Galeria Ratton. 
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urbanas pela transurbância, isto é, o percurso de trilhos que atravessam e 

dão a conhecer as cidades e a mobilidade urbana de uma forma particular, 

de fora para dentro. Ao grupo “Stalker”, “Observatório Nómada de Roma”, 

interessa a exploração da cidade, dos seus espaços intersticiais e 

comunidades que aí se fixam, fazendo, por um lado, uma leitura e uma 

escrita, e por outro, a crítica do projecto urbano, hoje. 

Careri interessa-se pelo espaço urbano, segundo um método que identifica 

com as deambulações urbanas e as derivas perceptivas dos surrealistas dos 

anos 20, e a redescoberta da cidade nómada dos situacionistas dos anos 50. 

Deambular na cidade é uma experiência estética de exploração e 

transformação dos seus lugares e corresponde ao caminhar, cartografando. 

A errância, para além de experiência estética, transforma os espaços e 

constitui as bases de uma cartografia e de uma psicogeografia. 

Concentrei-me nestes espaços para trazer diferentes realidades, camadas 

de cidade, à superfície. Interessei-me por esta ideia da cidade e dos espaços 

que se recortam e constroem em camadas sobrepostas e acumuladas pelo 

tempo, no espaço. 

Os sinais e as marcas que encontrei e me interessaram são os meus 

documentos psicogeográficos. Espaços e lugares diferentes acolhem 

expressões e manifestações diferentes. Lugares de passagem ou os espaços 

entre os edifícios, atraem ou repelem pessoas, estimulam diferentes ordens 

de intervenção, diferentes indícios. 

O movimento e a actividade da deriva contêm o princípio da fusão da arte 

com o quotidiano e com a vida e marcar um lugar é contribuir para o mapear 

psicogeograficamente, e, desse modo, saber mais e dar a saber sobre o 

lugar. 

 

Estas são as premissas do método adoptado para mapear os lugares 

urbanos da minha deriva. 

A essa deriva associa-se, por inerência, outra, a deriva e a fusão 

disciplinares. 
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2.3. Fusão disciplinar 

Mircea Cantor (Roménia,1977) em “Addition”, 2006, uma pintura/inscrição 

mural, fluorescente, presente na Segunda Bienal Internacional de Arte 

Contemporânea de Sevilha, propôs um enunciado explícito e um somatório 

descritivo de questões sociais que são objecto da arte contemporânea nas 

sociedades globais. A Cantor interessam as relações e as diferenças que 

representa e dá a ver simbolicamente.  

 Especificamente, nesta obra/inscrição, Cantor questiona a prática e a 

recepção artísticas, através duma fórmula matemática, sem solução, que 

contém premissas familiares a esta reflexão: 

 

 
Fig.1 - Mircea Cantor, Addition, 2006. 

 

Pintura de aerosol fluorescente. 

Dimensões variáveis. 

“Collectiv memory items +Layered reality 

speculative understanding 

disciplinary interfusion 

systematic associationconfirmed models = ?”33 

                                                
33 In Suplemento Especial, ABC, 26 de Outubro de 2006,p.6, Bienal Internacional de Arte  
Contemporânea de Sevilha,biacs2,  
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Em 1919, Walter Gropius, enquanto fundador e mentor da “Bauhaus”, com 

um sentido próximo de Cantor, afirmara, movido pelos ideais e esperanças 

reformistas próprios da época: 

 

Let us together devise and create a new form of building for the future, that 

will be everything in one: architecture and sculpture and painting…as a new 

faith that is to come. 34 

 

Este, como adiante se refere, é o sentido da fé e do ideal de Lara 

Almarcégui, perdidos um século mais tarde, e esta é ainda a deriva, também 

disciplinar, cujas recorrências na Arte e na Vida quis evocar. 

Guy Debord esteve de acordo com esta ideia de arte total que precisa de 

terreno e de lugares urbanos para ter razão de ser. Esta orientação artística e 

disciplinar foi-se consolidando ao longo de todo o século XX para se tornar 

um princípio orientador. 

 
Lucy Lippard adopta conceitos holísticos para pensar o Lugar como 

intersecção de natureza, cultura, história e ideologia, e reflectir sobre a noção 

de pertença a um lugar, segundo um olhar que terá, defende, de partir de 

dentro do lugar, como resultado de um enraizamento, de uma pertença e de 

uma história e não de uma fluidez nomádica ou de um estado de espírito ou 

conjuntura de vida: 

 

(…)a region was academically defined as a geographic center surrounded 

by “an area where nature acts in a roughly uniform manner.” Today a region is 

generally understood not as a politically or geographically delimited space but 

one determined by stories, loyalities, group identity, common experiencies 

and histories (often unrecorded), a state of mind rather than a place in the 

map. 35 

 

 

                                                
34 Catálogo da Exposição bauhausDESSAU, Designmuseum, Londres, 2000. 
35 Lippard, Lucy, The Lure of Local,1997:34. 
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Miwon Kwon em “Wrong Place” de 2004, reflecte sobre as possibilidades e 

recorrências da estranheza de um lugar, do outro lugar, “elsewhere”. Estar 

exposto ao outro lugar, defende Kwon, diz sobre a precariedade e a 

instabilidade de todos os lugares e da nossa, neles, diz ainda, sobre a nossa 

dificuldade de sentir e perceber a rapidez e a fluidez com que um novo 

paradigma espacial se desenvolve aos nossos olhos, enquanto Lippard 

argumenta:  

(…) the geographic component of the psychological need to belong 

somewhere, one antidote to a prevalling alienation. 36 

Lippard defende a necessidade de identificação com o lugar geográfico, o 

lugar no mapa, onde se vive ou viveu, enquanto Kwon reconhece novas 

formas de pertença a lugares ainda que imaginários, onde um estado de 

espírito pode ser um lugar. 

 

Miwon Kwon reconhece a porosidade deste conceito e refere a ideia de 

Lippard:  

 

(…)space is not a neutral container or void within which social interactions 

take place but rather an ideologic product and instrument itself. 37 

(...)rather than our being able to make sense of the space. The space makes 
sense of us, acts upon us, with “something like a vengeance. 38 

 

Kwon reflecte sobre os lugares estranhos e efémeros, não sem chamar a 

atenção para os riscos e a fragilidade do paradigma, se o aceitarmos sem o 

questionarmos: 

Quais são as possibilidades de identificação com estes lugares? 

Que novas formas de pertença se geram neste processo? 

Qual a possibilidade e o resultado da ressonância dos lugares em nós? 

Foi desta forma não neutral, instrumental e possibilitadora que aqui se 

pensou o espaço e nele os lugares. 

                                                
36 Lippard, Lucy, The Lure of Local ,1997:12. 
37 Know:2000:32. 
38 Kwon:2000:34. 
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2.4 Pesquisa conceptual. Autores e obras. 

 
Making a wasteland 

…the intervention to be done had to be minimal to let the landscape catch 

the eye. 

…nature develops its own way and interrelates with spontaneous use given 

to the land and with other external factors like wind, rain, sun and flora. 

I am interested in the jump in time produced by the return of an artificial land 

to its savage origin. (…) I think one can only feel free in this type of land, 

forgotten by town planners.39 

Lara Almarcegui 

 
Luís Serpa refere-se ao trabalho sistemático de Lara Almarcegui (Zaragoza, 

1972) como um trabalho sobre a “Não-Cidade” dentro da Cidade e de todas 

as Cidades. 

 

Este sentimento de pertença assim recuperado, no qual se evidenciam as 

experiências ingénuas de auto-construção, de hortas urbanas junto às auto-

estradas ou de jardins aprisionados nas traseiras da cidade encenada, 

conduzem Lara Almarcegui a ocupar estas zonas como espaço de trabalho 

tal como primeiramente o tinham sido como espaço-recreativo concebidos e 

utilizados como resposta aos espaços massivamente planificados. A este 

contraste, assumido em alguns casos como contestação àqueles outros 

desenhados pelos visionários utópicos da cidade real, adiciona-se o 

esventramento permanente dessa mesma cidade que Lara Almarcegui 

percorre num processo de mapeamento constante, tentando perceber o seu 

crescimento através de sucessivas acções de reconfiguração do seu sistema 

nervoso subterrâneo que se desenvolve radicularmente e que constitui um 

desafio caso se identificasse com um processo de escavações cujo único 

                                                
39 Texto incluído pela artista numa das fotografias do conjunto: “Demolociones, descampados e huertas 
urbanas”, que anotei a partir do original em acervo na Galeria Luís Serpa – Projectos, na sequência da 
Exposição “Removendo o asfalto”, 2005  
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objectivo fosse o de assinalar, em permanência, o acto de descobrir encobrir 

o lugar seleccionado num continuum sem limite, sem fim e sem propósito.40 

 
Luís Serpa atribui ao trabalho da artista, uma autonomia perceptiva, 

subterrânea, nervosa e humana, como o paisagista Christophe Girot quando 

se refere a lugares com face, com rosto, relacionando a identidade da 

paisagem com a identidade de alguém onde os traços gerais e os 

particulares pouco resistentes ao tempo e aos processos de mudança, 

projectados ou fortuitos, ficam  marcados. 

Conheci melhor o trabalho desta artista em 2006, na “Segunda Bienal de Arte 

Contemporânea de Sevilha – The Unhomely. Phantom Scenes in Global 

Society”. A sua participação consistia numa projecção de diapositivos, 

Wastegrounds, 2006. Percebi ali uma visão do espaço urbano que me 

interessava: Lugares desabitados, desolados, devolutos, descampados, 

demolições e a visão de camadas matéricas, de marcas de processos 

anteriores e de regeneração natural sempre em curso. 

Para Lara Almarcegui, a história de uma cidade conhece-se através do 

hibridismo destes processos e dos lugares que a artista elege: um lugar 

descampado conta e desenvolve essa história da não-cidade que faz parte 

da cidade. 

Anteriormente, Almarcegui participara no Projecto “Empirismos” inserido na 

“Lisboaphoto 2005”, com a fotografia a assumir ambiguidades entre o “registo 

documental” e “ficcional”, entre “o evento encenado” e “o evento quotidiano”. 

Apresentou “Demoliciones, descampados e huertas urbanas” (1995-2002), 

um conjunto de nove fotografias, acompanhadas de texto, e uma projecção 

de diapositivos, que documentam acções em espaços urbanos que procuram 

reflectir as relações entre a arquitectura, o indivíduo e as alterações físicas e 

temporais da cidade.41  

 

Passei a estar especialmente atenta ao trabalho desta artista. 

Pude falar com Lara Almarcegui na inauguração da sua exposição em 

Setembro de 2007 na Galeria Luís Serpa: “Guia de Terrenos Baldios do Porto 
                                                
40 Press Release, Exposição “Removendo o Asfalto”, Galeria Luís Serpa, 17 Setembro-25 Outubro 
2005 
41 Lisboaphoto, 2005:217 
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de Lisboa”. Este trabalho vem na sequência de levantamentos semelhantes 

em São Paulo, Moss, Lund, Amsterdam, Rotterdam, Dijon e Liverpool. 

Para “Guia de Terrenos Baldios do Porto de Lisboa”, a artista mapeou 

lugares sem protecção que podem desaparecer ou ser renovados com o 

crescimento e transformação da cidade, antigas zonas de praia ou industriais 

e outros lugares da não-cidade, que existem para além do tempo da cidade - 

cidade.  

 

Mapping out is usually concerned with defining presence as opposed to 

exposing absence. Almercegui’s map, however, focuses upon temporal rather 

than fixed sites. As empty spaces are appropriated, built upon or re-purposed, 

the out-of-date map exposes the flux of the city. 42 

 

A Exposição de Lisboa insere-se num projecto mais alargado – “Territórios de 

Transição #2 e #3” - que previa outras exposições e um ciclo de visitas 

orientadas aos terrenos identificados. Lamentavelmente para o projecto em 

questão e para o meu interesse nele, o percurso guiado, extensão essencial 

do corpo expositivo, veio a ser cancelado por ausência de condições 

materiais e logísticas. Não tive meios para conhecer a reacção da artista ao 

cancelamento. 

 

Pensar o trabalho de Almarcegui é pensar em acções e atitudes críticas em 

relação a lugares urbanos, como: habitar e restaurar, ou cavar e demolir, 

chamar a atenção, conhecendo a história e os processos. Aqui se podem, 

porventura, sentir influências de Robert Smithson, em “Partially Buried 

Woodshed” (1970), no Kent State University campus. Onde o efeito da acção 

do empilhamento de terras sobre um pequeno abrigo, coloca questões de 

permanência e instabilidade, até o fazer ceder e se arruinar sob o peso. 

 Para Almarcegui, os terrenos baldios e as paisagens de abandono 

correspondem a metáforas da condição humana hoje, e à falta de esperança 

para o mundo, mas também e sempre a chamadas de atenção para outras 

                                                
42 Britton, Laura, Liverpool Biennial of Contemporary Art, 2004: 20  
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possibilidades emergentes, como refere em relação ao seu trabalho sobre 

demolições em Roterdão. 

 

La demolicion de un edíficio genera um descampado nuevo, pêro además 

cada vez que un fragmento de un bloque de casas desaparece, su jardin 

interior se hace visible. Los jardines interiores formam una de las grandes 

reservas verdes del centro de la ciudad, (de todas as cidades) 

cuidadosamente protegida, pêro también secreta. Mi projecto consistia en 

anúncios de las demoliciones que invitaban al público a visitar la apertura de 

una nueva zona verde. 43 

 

Anteriormente, a artista trabalhou a ideia e a plantação de hortas urbanas 

em Roterdão, junto a vias férreas e a auto-estradas, como únicos espaços, 

não projectados pelos urbanistas, mas sim por quem deles faz uso e fruição. 

Para aprofundar este estudo, ao longo de três anos, de 1999 a 2002, a 

artista fez-se elemento de uma associação de agricultores urbanos de 

Roterdão, passando os seus dias no trabalho com a horta. 

Parou este trabalho em 2002, porque parou de acreditar e de ter esperança 

no projecto em que se envolvera. 

Trabalhar a terra, exigia-lhe uma esperança que perdera. 

É como se a artista não se limitasse a fruir os lugares, para também os 

mapear, observar, saber a sua história complexa e dá-la a conhecer em 

profundidade. Descobrir quantos lugares já se sucederam no mesmo lugar. 

Que lugar existiu aqui antes deste lugar?  

Hoje, os terrenos baldios da terceira paisagem trazem mais coerência ao 

seu trabalho e às suas intervenções, mais sentido do que semear e cultivar. 

Estes lugares da Terceira Paisagem tornam-se espaços de contestação 

activa do estado das coisas. A Lara Almarcegui interessa a potencial 

liberdade que a Arte e os lugares que a artista elege para trabalhar, 

possibilitam. Ao experimentar um lugar, quer conhecer a sua memória – a do 

lugar e a sua própria, através desse lugar, para isso, interessam-lhe os 

processos e a história. Procura a espessura e o dinamismo dos lugares 

                                                
43 Lara Almarcegui, Catálogo da xxvi Bienal de Pontevedra. 2000.  
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artísticos híbridos, na arquitectura e na paisagem, e estuda as suas 

possibilidades e materialidades, em profundidade. Com estas preocupações 

realizou “Wastelands Map Amsterdam, Guide to the Empty Sites of 

Amsterdam”, 1999, um guia com imagens, mapas e textos. A história das 

cidade conta-se através dos lugares abandonados e dos que são 

construídos, como parte de um processo de transformação temporal que 

deixa marcas e sinais. 

 

Lara Almarcegui, cuya obra pública está presente en ciudades como 

Zaragoza, Hamburgo, Cuenca, San Sebastián o Rotterdam, presentará en 

Pontevedra Descampados en Amsterdam, un montaje en torno a diez 

espacios abiertos en la capital de Holanda, que según la propia artista, 

permiten ver procesos relacionados con el paso del tiempo en la ciudad, la 

entropía, la especulación, los planes urbanísticos fracasados, el 

desmantelamiento de industrias que fueron fundamentales e incluso jardines 

completamente salvajes. 

 

(…) 

Almarcegui destaca de Amsterdam que la ciudad entera es «un monumento 

en el que cada pequeño fragmento de territorio ha sido planificado». Y son 

precisamente los descampados los únicos lugares que no corresponden con 

la realización de un diseño. 

 

(…) 

Uno de los espacios que captaron la atención de la artista es el 

descampado de Weteringschans, y ella misma lo define como «un jardín 

publico abandonado que aún conserva su aspecto de jardín». En la 

descripción de este entorno, Lara Almarcegui destaca que una antigua 

excavación en este descampado ha convertido la zona en uno de los pocos 

estanques accidentales de Amsterdam, y que «se está desarrollando un 

pequeño ecosistema con una vida propia independiente de la ciudad.  
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Cuando el nivel del agua está bajo se pueden ver todas las capas de tierra; 

la primera es húmeda y oscura sujetada con raíces; la siguiente es grisacea 

con piedrecilla; y la última es húmeda. 44 

 

No trabalho apresentado em Barcelona, 2004, na “Fundação La Caixa”, fez 

uma intervenção para o reconhecimento do lugar, o da exposição, mas essa 

acção permaneceu invisível, tratou-se de uma acção prévia à exposição, 

solitária, não participada. Depois de levantar tantas pedras quantas foi capaz 

num curto período de tempo antes da inauguração, seguiu-se a parte pública 

da sua proposta expositiva, dando a ver, em diferido, as imagens que fez 

registar dessa sua intervenção no lugar e que escolheu fazer em privado.  

 

El trabajo Explorando el suelo, que presenta Lara Almarcegui en la Sala 

Montcada de la Fundación “la Caixa”, se basa en una performance anterior a 

la inauguración de esta exposición (realizada entre el 10 y el 15 de diciembre, 

cuando la sala estaba cerrada al público). Empujada por la curiosidad de 

saber qué hay debajo del suelo de gres macizo de la sala (es decir, descubrir 

lo que habitualmente permanece oculto), la artista ha levantado tantas losas 

como le ha sido posible en el breve tiempo del cambio de exposición, para 

luego colocarlas de nuevo en su emplazamiento original antes de la 

inauguración de esta exposición. Si la parte ‘no oficial’ de este trabajo 

consiste en el acto físico de levantar losas, la parte ‘oficial’ (la que se 

desarrolla durante la muestra) da a conocer dicho acto tan sólo como una 

proyección efímera de diapositivas.45  

 

Ao interessar-se pelo tempo e pela memória dos lugares e das construções, 

Almarcegui segue de perto as motivações e a coerência interna do trabalho e 

das acções de Gordon Matta-Clark e de Robert Smithson.  

Dos lugares, a artista explora potencialidades escondidas, e ao mapeá-los 

quer chamar a atenção para que sejam conhecidos e fruídos.  

Trabalhar a terra, cavando e semeando, cuidando e colhendo, é diferente 

de pôr a descoberto lugares escondidos em espaços urbanos – sejam 
                                                
44 www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2000/07/12 
45 “La obra y el lugar o el lugar de la obra” in www.barceloca.com 
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camadas de chão e suas componentes matéricas, ou edifícios em ruínas 

onde o tempo criou lugares chamados “vazios” por alguns, e que são lugares 

de expectância e potencialmente experienciais. 

Falámos do trabalho de Gordon Matta-Clark (Nova York, 1943 –1978), e de 

como a artista atribui maior relevância ás várias intervenções de Matta-Clark, 

a partir do conceito e do processo “Anarchitecture”46 do que ao conjunto 

“Reality Properties: Fake Estates” 47.  

Para a artista, “Anarchitectures”, enquanto experiências estéticas, valorizam 

simultânea e mais eficazmente a arquitectura, a cidade e o urbanismo e, por 

outro lado, a matéria , a forma, a percepção e a ideia. 

Mas para Lara Almarcegui a obra de referência que merece um destaque 

nesta área artística urbana é de Robert Smithson, “A tour of the Monuments 

of Passaic”  de 1967. 48 

 

2.5 O trabalho de Gordon Matta-Clark 

O ideal de fusão e de transdisciplinaridade atravessam a vida e a obra de 

Gordon Matta-Clark (Nova York,1943-78). 

As suas intervenções em espaços urbanos veiculam a intensidade de uma 

época motivada pelas ideias, pela percepção, pela matéria, pelo espaço e o 

tempo na cidade, enquanto lugares artísticos não-puros ao privilegiarem 

interacções sociais, históricas, ideológicas e naturais. 

O carácter marcadamente efémero da sua obra e da sua vida breve, 

condicionam o conhecimento e a compreensão do seu legado, dos meios 

artísticos que privilegiou e das influências recebidas e transmitidas. 

 

(...) all that is left of Matta-Clark’s massif and vigorous building cuts, 

installations and interventions are a bunch of decontextualized architectural 

fragments (…) and numerous drawings, photographs and collages. Unlike 

                                                
46 Sobre Matta-Clark,cf.pp.38-43 deste trabalho. 
47 Sobre Matta-Clark,cf.pp.38-43 deste trabalho  
48 Sobre Robert Smithson, cf.pp 43 e 50-53 deste trabalho.  
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with his mentor and friend Robert Smithson, there are no artworks to be found 

in distant desert lands, and no theoretical writings to speak of. 49 

 

Matta-Clark estava em Paris em Maio de 68. Em Paris teve contactos com 

Guy Débord e com os situacionistas. 

Imbuído de uma contra-cultura e crítica social dos anos 60, anti-consumista, 

anti-burguesa e anti-privacidade doméstica, o artista adquiriu pequenas 

parcelas de propriedades com um pouco mais de meio metro de largura em 

Queens, Nova York. A estas micropropriedades, no seu conjunto, chamou 

“Reality Properties: Fake Estates” (1973), estando a ideia de “propriedade” e 

a condição de ser proprietário, contida na obra e no seu sentido crítico, 

utópico e poético. O artista questiona a condição de “proprietário” e autor-

artista de um espaço pré-existente e sobrante, que toma como obra e como 

forte metáfora dos espaços “entre”, “in-between”, espaços urbanos 

“negativos”, espaços que contornam os outros espaços, e que também lhes 

podem servir de moldura. 

“The Space Between” foi nome de uma exposição póstuma, em 2003, no 

Center for Contemporary Art de Glasgow e no Architectural Association de 

Londres, e também de uma obra publicada para a ocasião, onde a curadora, 

Lisa Le Feuvre, reforça a ideia de que o trabalho de Matta-Clark tem de ser 

compreendido no seu todo, feito de vários elementos, processos e atitudes, 

considerando ainda os “espaços entre” as obras, como lugares e objectos de 

articulação e de coerência do trabalho e das suas intervenções. 

 

When I bought these parcels at New York City auction, the description of 

them that always excited me the most was ‘inaccessible’. What I basically 

wanted to do was designate spaces that wouldn’t be seen and certainly not 

occupied. Buying them was my own take on the strangeness of existing 

property demarcation lines. Property is so all pervasive. Everyone´s notion of 

ownership is determined by the use factor. 

 

                                                
49 Lapiz, Out.2007:58, Acts and Cuts, Bruno LeMieux-Ruibal 



 40 

 A revista Cabinet de Brooklyn – segundo um artigo de Tom Vanderbilt no 

The New York Times June 29, 2003, de onde se extraiu a afirmação anterior 

– alugou temporariamente estas parcelas como forma de evocar Matta-Clark, 

e propôs a um grupo de artistas que interviesse nessas pequenas tiras de 

terreno. Foi, por exemplo, projectada a instalação de uma caixa de correio 

numa delas, para onde endereçar correspondência. “Odd Lots”, o nome deste 

projecto, incluía uma visita organizada a estes lugares. 

Jane Crawford, viúva do artista, quis dar importância em Matta-Clark ao 

facto de procurar ser proprietário como a very gentlemanly thing to do, 

enquanto que o editor da revista Cabinet, Sina Najafi, acentuou no artista, as 

suas atitudes críticas e políticas quanto ao transformar da “terra” em 

“propriedade” – “Reality properties: Fake Estates”, 1973. 

 

 Para Matta-Clark tratou-se de valorizar a arquitectura como processo e a 

cidade como experiência, a paisagem urbana como espaço para o exercício 

dos sentidos, estes espaços residuais como valor simbólico e não utilitário, 

questionando a ideia de propriedade e de demarcação de território e tomando 

a propriedade, o espaço e o lugar enquanto exercício conceptual:  

possuir um espaço, um baldio? Possuir um cenário que não pode ser 

possuído e que é quotidiana e habitualmente atravessado, ocupado ou 

devassado, mas, mesmo assim, possuí-lo mental e emocionalmente, como 

faz o flaneur que deambula, anónimo, pelos “seus” lugares de liberdade e de 

projecção. Como faz Marcovaldo nas errâncias em descoberta de lugares 

na(s) cidade(s), e em qualquer cidade. Como fazem tantos seres humanos 

em diáspora e outras errâncias. 

 

O artista organizou em mapas as suas intervenções, com documentação 

legal, escrituras e fotografias. Trabalhou, além da ideia de propriedade, a de 

ausência, presença, memória, espaço e tempo. 

 

Em “Anarchitectures”, como o artista gostou de se referir a muitos dos seus 

projectos e intervenções em lugares urbanos, chamou a atenção para a 

história, a vida e as potencialidades de zonas deprimidas, esculpindo 

espaços e vazios, removendo paredes, revelando o seu interior, a sua textura 
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e a sua estrutura internas. Estas intervenções incidiram em espaços do 

tecido urbano de Nova York ou de Paris, onde tomou edifícios desabitados 

como objectos com história, espaços escultóricos e dispositivos para olhar e 

observar a cidade. No corte físico do espaço arquitectónico – “building cuts” – 

agido por Gordon Matta-Clarck, os espaços tornam-se vazios escultóricos, 

experiência física e estética, mas também relacional. Ao remover, ele chama 

a atenção de quem passa para a história e o tempo contidos nos espaços 

antes privados e para as marcas, camadas e sinais neles, mas também para 

a própria desmaterialização e impureza da Arte. 

 

This attitude was taken much further and to striking effect in the sequence of 

alterations Matta-Clark made to buildings between 1974 and his death in 

1978. Cutting deep into their fabric – The first, Splitting(1974), involved slicing 

a house entirely in half (...).50 

 

Tal como “Splitting”, também “Conical Intersect” (1975), em Paris, implicou 

uma “atitude” forte e de rotura, uma “experiência física” e mental, e de novo e 

sempre, um desafio para a percepção e o olhar. Matta-Clark esculpiu um 

dispositivo de observação cónico que definiu através de várias camadas, a 

partir de um ponto e em direcção à parede de um edifício em demolição em 

Les Halles, Paris. 

Matta-Clark estudou Arquitectura e no seu trabalho, a Arquitectura tal como 

a Fotografia, são consideradas como um processo e um meio disciplinador 

do olhar e de fusão da matéria com a forma, da percepção com a ideia, da 

realidade com a ficção. 

 Matta-Clark quis pôr em causa a Arquitectura e o espaço privado através 

de testemunhos da entropia física e social que encontrou nas cidades e nos 

seus limites, nos lugares intersticiais e de fronteira que tomou e trabalhou até 

os transformar em atitudes e em estados de espírito. Tratou a fotografia como 

tratou a arquitectura, como medium para articular o espaço, cortando, 

colando e desenhando fisicamente e através, tomando estes media como 

lugares de experiência e do seu processo e fazer artísticos. 

                                                
50 Archer:1997:139. 



 42 

 

Matta-Clark met the maker of Spiral Jetty, and other earth artists, during the 

formative years at Cornell University, where he helped produce pieces for the 

landmark “Earth Art” exhibition. Like Smithson, Matta-Clark quipped with the 

gallery at a time when it was de rigueur to reject the confines of the institution 

and artists chose to make art in remote locales instead of a Manhattan white 

box. Bronx Floors recalls Smithson’s Non-Sites: both are composed of a 

physical piece – a fragment – and a photograph documenting the place where 

the work was made. They are, furthermore, part of a wider environment of 

nascent and far - reaching conceptual art that rejected the traditional painting-

and-sculpture mediums and the classic definition of art.51 

 

Na exposição retrospectiva que o Museu Nacional Centro de Arte Rainha 

Sofia dedicou ao artista, em 2006, a curadora, Gloria Moure, salientou na 

obra de Matta-Clark, a importância da cidade e do urbanismo, da entropia e 

da ordem enquanto metáforas da condição humana. Nesta exposição, 

chamou-me a atenção a relação entre uma fotografia, (Sem Título, 1974, 

emulsão em prata e gelatina, 40,6 x 50,8 cm), integrada nas intervenções 

“Anarchitecture”, e uma obra de Robert Smithson, executada postumamente, 

“Floating Island”. 

No caso de Robert Smithson, (e como vimos, num filme em super 8, na 

exposição de Ricardo Valentim, na Galeria Pedro Cera, Lisboa, em Janeiro 

de 2008), “Floating Island”, foi um projecto realizado em 2005 para a 

retrospectiva do artista no Whitney Museum em Nova Iorque: O transporte 

fluvial de uma ilha. 

No caso de Matta-Clark, o que vemos e segundo a própria legenda: 

 This 50-foot high, 130-ton frame house, being moved from Charles County 

to Montgomery County, Md., floats serenely down the Patuxent River on a 

large, Veteran house mover. 

“Floating Island to Travel Around Manhattan” foi um projecto de 1970: Uma 

barca puxada por um rebocador circularia à volta de Manhattan. Na barca 

                                                
51 Lapiz, Oct.2007:56 
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ver-se-ia um fragmento de paisagem com algumas espécies de árvores, 

arbustos pedras e terra. 

 

By floating a piece of parkland around Manhattan, Smithson, who liked to 

bring nature into the museum and the museum into nature, carried out a 

characteristic reversal. Suddenly, the park (Central Park) has escaped from 

its cultural moorings and is encircling Manhattan. Nature now observes the 

city even as the city observes nature.52 

As árvores provieram de um estufa em New Jersey e terão sido plantadas 

no Central Park no fim da exposição. 

                                                
52 www.robertsmithson.com 
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3. Desenvolvimento e argumentos. O espaço, o tempo e a memória. 

O andar como uma forma de arte ou de fazer artístico, é a proposta e o 

método:  

associar prazer ao acto de andar e ver ou de circular por necessidade, 

associar aspectos sensoriais a atitudes construtivas. 

“Walking as an aesthetic practice”, é o título de um projecto do arquitecto 

Francesco Careri acerca do andar como uma forma autónoma de arte. 

 
Proponho conectar os lugares e a arte com o tempo e a memória através 

do movimento, tomar esses lugares enquanto “lugares” artísticos e deles 

fazer registos fotográficos imediatos, mecânicos e automáticos, no sentido da 

sua proximidade ao real menos visível. 

Fiz levantamentos selectivos como testemunhos da pesquisa e 

complementos da narrativa conceptual, fazendo da própria cartografia um 

elemento da narrativa, da leitura e da escrita. 

 Por um lado, proponho a caminhada, por outro, o olhar, a observação 

directa, para fazer registos fotográficos instantâneos com a preocupação de 

detectar, isolar, emoldurar, para mapear e cartografar, na cidade, espaços 

com marcas e sinais que se tornam documentos da pesquisa. 

Caminhei para apreender o desenho e a topografia, caminhei para articular 

o lugar e as suas representações, as imagens mentais, com o espaço 

projectado, tirando partido, a um tempo, do carácter disciplinador do olhar, do 

sincretismo da arquitectura e do ecletismo dos registos fotográficos. 

 Estas foram as recomendações e as orientações do método que se 

adequou ao movimento da deriva. 

Nos percursos levo comigo Baudelaire, Simmel, Walter Benjamim, Guy 

Débord, Italo Calvino, Marcovaldo, Hundertwasser, Miwon Kwon, Lara 

Almarcegui, Robert Smithson, Gordon Matta-Clark, Maria Tereza Alves, entre 

outros. 
Pesquisei autores, artistas e suas obras, também para uma 

contextualização teórica e conceptual da minha proposta. 
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Reflecti sobre alguns projectos artísticos urbanos, pela sua abrangência, 

deriva disciplinar e relevância artística, neste campo, ao longo do século XX e 

XXI. 

Ao mesmo tempo que identifiquei e mapeei lugares com potencialidades 

relacionais, pesquisei trabalho de artistas plásticos e outros criadores que se 

envolveram em projectos para espaços abandonados urbanos e suburbanos. 

O que fizeram desses espaços com as suas propostas? 

Procurarei criar relações visuais e simbólicas com os lugares identificados. 

O que nos pode trazer, a nós e para a cidade, este mapeamento? 

Esta pesquisa será um contributo para dar resposta a estas questões. 

O caminho percorrido pautou-se pela ideia: 

Ver será sempre ver “através de”, através de um filtro ou de um espelho, de 

um reflexo ou de uma representação. 

A documentação que apresento é o registo e a memória das minhas 

deambulações. 

Em alguns casos, deambulei acompanhada. Melhor dizendo, deambulei, 

por vezes, acompanhada em espírito por personagens e autores que refiro, 

deixando-me guiar pelos seus olhares, e outras vezes, fui fisicamente 

acompanhada por alguém que viu coisas diferentes e de modo diferente, 

disso fazendo registos fotográficos, a par dos meus, feitos à minha maneira. 

Outras vezes só a outra pessoa fotografou e eu não. 

Também deambulei sem companhia a tentar encadear o que se vê e o que 

se pensa. 

Propus a pessoas que caminham diáriamente na cidade que me fizessem 

os seus registos. Tive poucas respostas pelo que tomei a difícil decisão de 

fazer ou tirar fotografias, o tomar de vistas, e retomei os meus registos, 

parados desde a avaria e perda do meu equipamento pessoal, a minha 

Kodak Instamatic que me acompanhava desde que a recebi como prenda 

para marcar a entrada no Liceu.  

Aqui referirei afirmações, que me pareceram oportunas, de Rui Simões 

quando diz que precisou da câmara para gostar de teatro, precisou de ver as 

imagens do teatro ou de ver através da câmara, para gostar de ver. Desde 

então passou a ver e dar a ver teatro amador e profissional, mas sempre 

“através” da sua câmara de filmar, através do cinema. Ou, de outra forma, 
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Ruy Duarte de Carvalho que fala da sua câmara como filtro para ver e estar 

menos presente nas acções que observou, mais distanciado, e, assim fazer 

com que nos outros, e nele próprio, o seu trabalho fosse identificado como 

efectivo trabalho para além de um voyeurismo. Considera que foi levado mais 

a sério, enquanto observador através de uma câmara. 

 Chamaram-me a atenção estas afirmações vindas destas pessoas e que 

fizeram mais sentido quando, junto à igreja dos Anjos, em Lisboa, um 

passante me dirigiu um comentário de como ele levava a vida a trabalhar 

enquanto outros, como eu, “passeava”. Para esta pessoa, andar com uma 

máquina fotográfica, ou fazer (tirar?) fotografias, que era o que me trouxera 

ali, associa-se a “passeio” por oposição a “trabalho”. Estar ali com a câmara 

não me conferiu um estatuto de alguém que está a trabalhar, mas sim, a 

passear. Eu ali estava, de facto, a desenvolver duas actividades que são 

parte do meu método de trabalho: andar, deambular ou passear e fotografar 

– “Walking as an Aesthetic Practice” . 

 

3.1. Transformação perceptiva e simbólica do território. 

 
Fig.2 - Anselm Kiefer, Grass will grow over your cities,1999. 
Foto colagem, areia, cinza, acrílico sobre papel feito à mão e revestido a 
linho, 59,1x45,1x3,8. 

 
O título desta obra de Anselm Kiefer é um excerto do livro de Isaías (700 

a.c. aprox.) que o artista transcreve e comenta num dos seus livros/objectos 

em chumbo: 
 

There is a wonderful chapter in Isaiah that says: 

Grass will grow over your cities.  
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This sentence has always fascinated me, ever as a child. 

(…) you see both things at the same time. Isaiah sees the city and the 

different layers over it, the grass, and then another city again.”  

 “…I see all the layers. In my paintings, I tell stories in order to show what 

lies behind history. I make a hole and pass through.53 

Anselm Kiefer 

 
Estou de acordo com uma percepção da cidade e dos lugares, em estratos 

e camadas, que é próxima do sentido da proposta que aqui está a ser feita: a 

cidade e o que ela esconde – e que encontramos em José Tolentino de 

Mendonça, quando refere a beleza das cidades vistas a partir de espaços 

livres que dão a ver o que eram antes ou depois de todas as construções.  

 

Trata-se de uma proposta que me interessa por falar do olhar e ver, 

percepcionar e reconstruir, mentalmente: 

As casas são belas (…) as cidades são belas na medida em que nos dão a 

ver de muitas maneiras o espaço absolutamente livre, aquilo que era antes e 

depois de todas as construções.54. 

 

Criado no contexto do projecto “Lugares Imaginários”, o espectáculo teatral 

“Yesterday’s Man” protagonizado por Tiago Rodrigues, e apresentado no 

“Festival AlKantara” em Maio de 2007, evoca e transporta-nos à sua maneira 

para uma deambulação urbana: 

 

Um português visita a cidade de Beirute ano após ano. Ele é várias 

pessoas que são sempre a mesma. Vários homens iguais que percorrem o 

mesmo caminho, durante um dia no centro de Beirute. A cidade vai mudando, 

vai-se metamorfoseando mercê da erosão do tempo a das convulsões da 

História. Este homem sempre igual acaba por viver dias diferentes, a cada 

visita. Os dias que a cidade mutante lhe permite viver. 

Este espectáculo parte da hipótese de que em cada cidade existe uma 

outra cidade subterrânea e por baixo dessa existe ainda uma outra cidade e 
                                                
53 A referida obra de Kiefer, de que faz parte este texto, insere-se na colecção permanente da 
Hamburger Bahnhof que visitei em Julho de 2006, no âmbito deste Mestrado. 
54 Jornal Expresso, 30 Julho 2007 
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assim sucessivamente, num infinito de cidades escondidas que o tempo vai 

revelando de forma imprevisível. Essas cidades subterrâneas são tanto o 

passado como o futuro, são tudo o que já não ou ainda não existe no 

presente.55 

 

É esta visão metafórica e poética, este fazer a história dos lugares, através 

da ideia de camadas/layers de tempo, de matéria, de experiências e 

actividades sucessivas depositadas por processos entrópicos e/ou 

projectados, que me orienta neste mapeamento, feito, também, à luz de 

leituras e escritas ensaísticas e artísticas. Tomo-os como referência, e à 

minha própria deriva enquanto experiência urbana de todos os dias. 

 

3.2. Tributo psicogeográfico 

A construção mental de um lugar passa ainda por um mapeamento de si 

próprio, do sujeito, e da sua capacidade de se posicionar no espaço habitado, 

encontrar o seu “lugar” entre um lugar e o outro lugar. 

O meu tributo aos lugares consiste em percepcioná-los e representá-los, 

reflectindo sobre eles, reflectindo-me neles, tomando-os como meus segundo 

a minha memória e percepção. 

 

Percebemos que assim era nas nossas derivas, neste caso enquanto 

pensávamos com Frederic Jameson no exercício de mapear, posicionar-se, 

ainda que no imaginário, relativamente aos outros lugares, tomando um 

lugar, ainda que estranho, como seu.  

Compreender e representar um lugar, encontrar um lugar e posicionar-se 

em relação ao espaço à volta, é também encontrar-se a si mesmo, fazer o 

mapeamento mental de si próprio em relação aos lugares, tal como: 

 

A casa representa a necessidade de estarmos situados. 56 

 

                                                
55 www.alkantarafestival.pt 
56 Cláudia Conduto, Territórios de Transição#2, Galeria Luis Serpa Projectos 2007  
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Cartografar é muito mais do que medir e orientar, é representar segundo a 

percepção, a memória alargada, a emoção, o desejo ou a necessidade. 

Para este exercício representou-se a presença do natural, do desocupado e 

do construído e as relações de poder geradas entre forças naturais e forças 

artificiais, uma troca agonística que se gera nos lugares esquecidos, só 

observável para quem deambula com disponibilidade para ver. 

Os espaços onde estes processos são observáveis, são a segunda 

natureza, uma natureza domesticada para a cidade, um eco-sistema artificial 

emergente, um hibridismo entre o natural e o artificial. 

 
Primero fue el edificio o la casa dentro del jardin, luego fue el jardin dentro 

del edificio, pero también encima, debajo, en la fachada, hasta cubrir sus 

superficies y convertirlo en una topografia vegetal.57 

 Los paisajes auténticos se hacen a si mesmos. Los paisjistas oficiales son 

los únicos que nunca hacen paisaje 58 

 

O artista austríaco Friedensreich Hundertwasser nasceu em 1928 e inseriu-

se activamente nos movimentos artísticos que ao longo do século XX 

preconizaram a transversalidade da arte e da vida. Defendeu a presença de 

vegetação nos telhados, janelas e paredes dos edifícios. Considerou 

defensáveis e felizes a auto-construção e as hortas que surgem nas zonas 

deprimidas das cidades. 59 

Na “Trienal de Milão” em 1973, planta doze árvores nas varandas de um 

edifício importante da via Manzoni e continuou este movimento da árvore-

locatária concretizando milhares de plantações por todo o mundo em acções 

artísticas e simbólicas, à semelhança de Joseph Beuys ( fundador do Partido 

dos Verdes Alemão) que em 1982, na “Documenta de Kassel” propõe uma 

obra que envolveu a distribuição e plantação de 7 000 jovens carvalhos. 

 

 

                                                
57 Colafranceschi:25 
58 Idem;p.48 
59Um bairro auto-construído é um lugar e um documento psico-geográfico, marcado por expressões e 
situações de resistência à homogeneização urbana e à eliminação da individualidade.  
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3.3. Terceira paisagem e terceiro espaço. 

Guy Brett refere, no trabalho de Maria Thereza Alves, a dissemelhança 

entre lugar e construção mental desse lugar: 

 

Maria Thereza Alves vê a organização do espaço como algo fundamental 

para o pensamento utópico, assim como um aspecto natural a ser explorado 

pela arte visual. 

É o meio primário ou definitivo de transferência da construção mental para 

um lugar real. É também a demarcação entre tudo o que está incluído e é 

bom e tudo o que está excluído e é ruim. 60 
 

Os lugares de que fala Brett são também os lugares de que falo, e que 

articulo com o conceito de terceira paisagem de Gilles Clément. Nesse 

conceito, este paisagista francês, inclui lugares que vão sendo abandonados 

pela indústria, pela agricultura e pela arquitectura, que, no conjunto e na 

essência, tornam-se o território de acolhimento da diversidade, o terceiro 

espaço de Homi Bhabha. The thirdness como lugar e como condição, um 

conceito-chave para pensar lugares geo-políticos e artísticos emergentes e 

perturbadores.  

 

São estes os lugares do meu objecto de pesquisa, lugares situados nas 

margens dos espaços e entre os espaços, o espaço negativo e não-revelado 

dos espaços. 

 

Robert Smithson falou de lugar enquanto arte, onde o medium é o território 

real que se oferece à nossa experiência física, emocional e ao exercício 

conceptual; 1967 é a data do seu artigo – “The Monuments of Passaic” - e 

também da sua exposição na Galeria Virginia Dwan em Nova York. Na 

exposição, vinte e quatro imagens fotográficas a preto e branco, mostraram 

lugares de Passaic, Nova Jersey, enquanto objectos/fragmentos da paisagem 

e também, monumentos, testemunhos culturais dum período de tempo.  

                                                
60 Brett, Guy:2005. 
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Mais do que uma exposição de fotografia, a proposta consistiu num convite 

a conhecer e a percepcionar um lugar com uma sensibilidade crítica como 

avança Joaquim Español, arquitecto, que fala do silêncio destes lugares 

como uma atenta espera às nossas perguntas.61 

 

O movimento e a errância tornam-nos espectadores desses lugares – 

campos visuais – constroem-se significados e promovem-se estados de 

espírito para os percepcionarmos. 

Francesco Careri fala dos lugares urbanos e periféricos como metáforas do 

pensamento e da vida do espírito. 

 Careri reflecte sobre a experiência descrita pelo próprio Robert Smithson 

em “A Tour of The Monuments of Passaic”, New Jersey,1967: 

 

Smithson tried to take a photograph, but the light was strange, it was like 

taking a photograph of a photograph. This is the moment in which reality 

begins to be mixed with its representation.62 

  

Smithson ou Matta-Clark trabalham atitudes e conceitos para pensar o 

tempo e o espaço, diacrónica e sincrónicamente, romântica ou anti-

românticamente. A partir dos lugares que escolheram experimentar e 

trabalhar, propuseram formas de ver e de os percepcionar/fruir. 

Estes processos e estas experiências foram o seu tema e o seu próprio 

trabalho. As relações que estabeleceram falam-nos deles, dos artistas, mas 

também de como abordar e nos relacionarmos com o tempo e o espaço no 

seu trabalho: 

a escultura enquanto lugar; o lugar e a paisagem enquanto experiência ou 

fluxo perceptivo - olhar e ser visto. De novo a ideia do silêncio dos lugares 

como uma atenta espera às nossas perguntas, e assim a obra que está na 

paisagem e no lugar e que é a paisagem e o lugar. Nós olhamos e somos 

vistos e olhados, através de um conflito perceptivo que toma lugar, que 

acontece. 

 

                                                
61 Colafranceschi:2007:121 
62 Careri:2005:157 
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 (…)the landscape was no landscape but a particular kind of heliotypy,(…) 63 

 

Os espaços “desocupados” recortam e desenham o espaço urbano, e 

tornam-se “lugares” com memória, lugares para o pensamento e a arte 

contemporâneos. Tornam-se lugares periféricos dentro da cidade. 

 

The urban periphery is the metaphor for the periphery of the mind. It is in 

this places, that is possible to formulate new questions and hypothesize new 

answers.64 

 
Estes são os espaços para a criatividade crítica na cidade. 

No “Encontro Internacional - Espaços Relacionais: O novo campo 

expandido para a arte e pensamento”, na “Associação Transforma”, Torres 

Vedras, em Outubro de 2007, Francisca Ferguson, jornalista e curadora 

referiu uma relação visual e perceptiva entre tratamentos em photoshop ou 

segundo técnicas de collage, e o modo entrópico como crescem e se auto-

organizam espacial e visualmente os lugares das periferias das cidades e os 

subúrbios. Em photoshop podemos fazer um recorte e uma colagem, talvez 

fortuita, de um edifício num espaço vazio. Podemos, por outro lado fazer 

colagens de texturas e imagens em sucessão, em fusão e em profusão. 

Joga-se assim com a diversidade e o estatuto da imagem fotográfica e o 

seu valor de verdade. 

 

(…) as novas tecnologias da imagem parecem destronar o privilégio 

epistemológico que ligava a imagem (técnica) da fotografia à imagem 

(humana) da realidade.65 

 

As periferias urbanas auto-organizam-se desta forma: The periphery looks 

like a collage, diz Ferguson.  

                                                
63 Smithson:1996:72 
64 Careri:2005:166 
65 Mah:2003:7 
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Todas estas referências falam, de uma forma particular, do trabalho sobre o 

invisível ou sobre o que não é imediatamente visível, que atravessa as ideias 

e o trabalho dos artistas que chamo a esta reflexão. 

 

Passaic seems full of “holes” compared to New York City, which seems 

tightly packed and solid, and those holes in a sense are the monumental 

vacancies that define, without trying, the memory traces of an abandoned set 

of futures. Such futures are found in grade B Utopian films, and then imitated 

by the suburbanite.(…) 

Time turns metaphors into things, and (…) places them in the celestial 

playgrounds of the suburbs. 66 

 

3.4. Espaços sobrantes como moldura e enquadramento. 

São estes os lugares onde fui ter, os diferentes lugares /imagem/alegoria 

que identifiquei e tomei como moldura - frame-work- do que quero vêr e dar a 

vêr. 

Olhar a cidade emoldurada por lugares sobrantes, cheios de invisibilidades, 

desocupados, ou esquecidos, desolados?  

Esses lugares, por um lado, como molduras, mas também como caminho e 

processo, espaço “no meio”, entre um pensamento e outro, entre uma 

experiência sensorial e a próxima. São lugares entre os espaços, que nos 

permitem uma pausa ou um silêncio.  

De que forma estes espaços são mediadores ou possibilitadores de 

individualidade ou de liberdade? Espaços de confrontação da realidade com 

o tempo e  as nossas utopias?  

O “Atelier le Balto” reune um grupo pluridisciplinar de profissionais – 

paisagistas, arquitectos, designers e jardinistas (jardineiro+artista) que são 

chamados a intervir em espaços expectantes ou residuais de várias cidades, 

e noutros espaços geridos por instituições culturais e artísticas, quando a 

preocupação e o objectivo são evidenciar subjacências dos e para os 

lugares, das e para as pessoas. O “Atelier le Balto” realizou, nomeadamente, 
                                                
66 Smithson:1996:pp.72-74 
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intervenções em Madrid, no antigo matadouro da cidade, no “Palais de Tokio” 

em Paris e no “Kunst-Werke Berlin”. Trabalha o conceito de jardim para 

lugares específicos e para as pessoas : o jardim como um lugar relacional 

que se atravessa, que está “entre” lugares, que serve de filtro ou de rede 

para os sentidos e que é um processo, ou parte de um processo de 

interacção pessoal e espacial, tendo, frequentemente, carácter efémero, 

transiente, residual e de metáfora social da diversidade. 

Dieter Kienast, paisagista(1945-1998), valorizou o espaço e o tempo como 

dimensões elementares de bem-estar e felicidade: 

The garden is the last luxury of our day and age, because it is rooted in the 

very aspects of our lives that have become most rare and precious: time, care 

and space.67 

Entenderei jardim como microcosmos, como metáfora do espaço de cultura e 

de natureza, como um lugar para os sentidos e as representações. Procurarei 

o sentido metafórico de jardim enquanto fragmento da paisagem global, 

movimento e processo mental que nos abre para a diversidade, para o bom e 

mau. O jardim global como o prado do Senhor Palomar de que falarei; o 

jardim perceptivo de Gonçalo Ribeiro Telles que será também referido, 

enquanto projecto artístico urbano. 

Como reinventar espaços de liberdade espiritual, espaços de deriva, para 

experimentar utopias vitais, individuais e artísticas?  

Porventura, transformando condicionantes em possibilidades, como Maria 

Thereza Alves na sua série de instalações – “Nowhere” – onde a noção de 

liberdade é um projecto individual e os lugares são construções mentais. 

 Utopias perhaps cannot serve as models since they are specially drawn up. 

They are not open enough to allow for the possible potentialities that humans 

require in a model. Diz Alves transcrito por Guy Brett no texto de 

apresentação do projecto “Nowhere”.  

 

Refiro diferentes espaços híbridos, onde incluo a ideia de jardim, tal como 

ficou definida. Espaços que perturbam e que implicam intersubjectividades e 

                                                
67 in www.rali.boku.ac.at 
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são “lugares” da arte contemporânea enquanto zonas de contacto, lugares de 

diversidade. 

 

Com base no levantamento realizado e em exercícios de percepção e 

memória no quotidiano, se desenvolve este corpo teórico que pode servir e 

abrir para um corpo expositivo: 

 

Como são vividos e transformados, também pelo tempo, estes espaços que 

convoco e que sobram na cidade? 

Estes são espaços em pousio, que cumprem funções par além do nosso 

quotidiano. 

Este são espaços adjacentes a lugares habitados. 

 
Propõe-se um exercício de memória crítica, uma conjunção entre imagética 

e realidade, através da intensidade das imagens que se oferecem e se 

recolhem, para chegarmos, com Luc Tuymans, à ideia de como o Mundo se 

vai tornando tanto mais curto em distâncias, quanto mais vasto e 

incomensurável em termos psicológicos, e, de como o derrubar de fronteiras 

físicas, não aproxima pessoas, mas afasta, isola e objectifica ou sobrepõe e 

massifica, como afirmara Simmel em 1903.68 
 
A lesson to be drawn here is that an encounter with a wrong place is likely to 

expose the instability of the right place, and by extension the instability of the 

self.69 

 

Estas dinâmicas e intersubjectividades do espaço habitado são as que 

encontrei em Simmel e em Guy Debord e nos lugares das minhas derivas. 

A neutralização do espaço urbano prolonga-se nas relações entre as 

pessoas, os objectos e os lugares. 

Como são essas relações? Talvez sejam mesmo só possíveis de traduzir 

em expressões lógicas, sem solução, como propõe Mircea Cantor.70 

                                                
68 cf.pp.20-22 deste trabalho, onde incluo uma reflexão sobre Georg Simmel. 
69 Kwon:2000:39 
70 Como ficou referido na página 29 deste trabalho. 
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 Os espaços “ no meio”, os espaços “entre” as pessoas, as coisas e as 

construções, se são anulados, levam consigo o espaço para pensar e para 

construir presenças e representações simbólicas; 

o espaço intersticial para a confrontação da realidade com a utopia; 

o espaço no meio que serve para separar serve para reunir, ligar e separar. 

 

Okwui Enwezor, curador da “Segunda Bienal Internacional de Arte 

Contemporânea de Sevilha”, 2006 – “The Unhomely. Phantom Scenes in 

Global Society” - refere a condição de proximidade espacial enquanto 

proximidade perturbadora, (…) the threatening potential of intimacy that 

disturbs and oftentimes elicits violent and coercive measures. 71 

A Bienal propôs um terreno de reflexão através de respostas dadas pelas 

práticas artísticas a problemas da sociedade civil quanto a interacções 

sociais e a marcas dos mecanismos do poder político. Foram apresentadas 

novas zonas de contacto, novas respostas e possibilidades quanto ao 

exercício das expressões individuais, dos grupos e das culturas ameaçadas 

por fundamentalismos e pela intolerância. As respostas surgem através de 

uma produção artística implicada no local e no global, nos problemas da 

discriminação e do isolamento extremo e violento. Neste contexto surgem os 

problemas do espaço, da privacidade e suas representações, da proximidade 

espacial imposta e as ameaças à liberdade, em situações de diáspora72, de 

perseguição, de refúgio e de deslocalização de pessoas e de grupos. 

 

Na “I Trienal de Arquitectura de Lisboa 2007”, no núcleo 

“Paisagem/Lugares e Transformação”, com curadoria de Cláudia Taborda e 

Catarina Raposo, interessou-me uma recolha transdiscipinar sobre a 

abrangência do conceito de vazio enquanto espaço: 

                                                
71 The Unhomely:16 
72 “…a diáspora é uma deslocação forçada “por contextos adversos nos países de origem, como são o 
caso de contextos de guerra, pobreza, inexistências de estrutura de ensino e formação, desemprego, 
etc. Partindo desta definição de dáspora, podemos partir para a sua extensão(…)confronto com 
diferenças geográficas, sociais e culturais, que têm um impacto emocional que se repercute na 
construção identitária dos indivíduos diaspóricos eos seus “anfitriões”. A “diáspora” também comporta 
em si uma duplicidade de sentimentos de pertença a dois lugares (de origem e de residência); e a ela 
também se podem associar temáticas mais alargadas como as migrações transcontinentais e a 
globalização económica e cultural, porque são fenómenos essenciais para a compreensão da 
contemporaneidade” Costa Dias, Inês de Almeida: DIAS.POR.AQUI.[Dissertação de Mestrado em 
Estudos Curatoriais].Faculdade de Belas Artes, Universidade de Lisboa:2006. 
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O espaço vazio é o espaço no meio e serve para pensar e para criar.  

José Gil, filósofo. 

O espaço vazio depende do observador. Jorge Filipe Gameiro,astrofísico. 

O espaço vazio serve para construir uma presença, José Tolentino de 

Mendonça, poeta e teólogo: O espaço urbano que não conserva a 

experiência, a metáfora do vazio e do silêncio acaba por se tornar um espaço 

de opressão.  

O espaço vazio enquanto espaço de criação. Rui Simões, cineasta. 

 

Para muitos urbanistas e arquitectos, é errado considerar a existência de 

“vazios”, trata-se sim, de espaços expectantes ou paisagens emergentes e 

dinâmicas, por vezes necessitadas de recuperação. Se estão “vazios”, são, 

desde logo, “ocupados” de todas as formas diversas e possíveis como as que 

pude mapear. Repare-se nas imagens que apresento na presença recorrente 

do cadeado ou do gradeado a isolar estes lugares.  

Fechar o vazio, gradear o vazio? 

A minha percepção destes espaços remete para a memória, a pertença, 

uma ideia territorial movente, relativa, diversa, dinâmica, temporal, artística e 

mental ou emocional. 

 

Percebi que para a pesquisa e a proposta curatorial o que me interessava 

era pensar a cidade “emoldurada” por estes espaços expectantes, e não a 

cidade por si. Interessava-me a cidade com esta moldura feita de sinais e 

camadas que se confrontam e problematizam: 

espaços que desafiam a percepção;  

espaços que pelas suas características servem para pensar, criar, construir 

outras presenças.  

Como espaços de criação, os espaços sobrantes são percepcionados de 

diferentes formas pelos diferentes observadores. 

O espaço e a paisagem são processos. Determo-nos neles ou atravessá-

los, inclui o nosso pensamento e a nossa experiência. 
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Nós somos o que as cidades são e transformamo-nos com elas. 

Escreveu Eduardo Prado Coelho, numa das suas crónicas, no Jornal, O 

Público. 

 

O flâneur esteve e está condicionado à história das cidades e ao 

espaço/tempo em interacção com ele. A reinvenção do espaço e a memória 

crítica são respostas a estímulos e formas de resistência psicológica e 

cultural. 

A figura do flâneur – o passeante ocioso, o vadio, o “polidor de calçadas”, 

de Baudelaire a Walter Benjamim e a Guy Debord, instrui-nos para curar o 

espaço, curar percursos. 

O flâneur é um navegador intuitivo que vai de experiência perceptiva em 

experiência perceptiva; do espaço baldio para o espaço ocupado; do espaço 

verde para o espaço construído, percebendo o seu espaço e o espaço do 

outro, as ideossincrasias e os simbolismos; distanciando-se para olhar e 

percepcionar, cartografando, ainda que mentalmente. 

 

O espaço vazio toma o significado do espaço “no meio”, do entre-espaço e 

a arquitectura ou o construído estão na paisagem. Arquitectura e Paisagem 

fundem-se numa única presença nos espaços, nos lugares e nos interstícios. 

Os espaços sobrantes chamam a atenção sobre a cidade e a qualidade do 

espaço que se habita. 

Pode-se encher ou esvaziar o espaço, e, tomar o edifício como um objecto 

como em Matta-Clark . 

Estes “vazios” tomá-los-ei como molduras ou como dispositivos ou lugares 

para dispositivos de observação. Os vazios como uma devolução de espaço 

necessário para pensar o próprio espaço que se habita. Estas serão 

referências e orientações para a proposta curatorial. 

A arquitectura constrói a paisagem e a ela se justapõe, como em Dan 

Graham. Neste artista podemos tomar o exemplo do “pavilhão” “Dupla 

Exposição”, 2003, onde se sente um jogo perceptivo, a justaposição duma 

estrutura na paisagem, devolvendo, reflectindo e transparecendo imagens. 
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3.5. Sistema natural. Sistema construído. Propostas  de Gonçalo Ribeiro Telles 

 

A ligação nas cidades entre o sistema “natural” dos espaços abertos e o 

sistema construído, as relações de poder entre os dois sistemas, ou a 

importância do sistema natural como segunda natureza recriada para a 

cidade, são questões centrais em Gonçalo Ribeiro Telles que defende 

urbanizações com espaços para hortas urbanas, que possam contribuir 

positivamente, através de factores lúdicos, sociais, económicos e de 

amenidade para as condições de habitabilidade e de humanização da 

paisagem urbana.  

Gonçalo Ribeiro Telles defende o conceito de cidade-região, a grande 

Lisboa de Cascais a Vila Franca de Xira e de Almada a Mafra, cuja paisagem 

global faz a ligação do campo à cidade, do sistema artificial ou construído ao 

sistema natural, que não é mais, a natureza livre, mas a natureza 

transformada, ou segunda natureza, integrada na cidade. 

Para o paisagista, já não podemos viver entre betão.  

A recuperação da agricultura, neste momento, tem de ter por base a 

recuperação da cidade com uma estrutura ecológica integrada. 

Quando a transformação do território passa apenas por edificação, com a 

criação de zonas pretensamente verdes, assentes em meia dúzia de palmos 

de terra, estamos a conduzir a cidade para algo que é cada vez mais próximo 

do terceiro mundo e não da Europa. 73 

 

Numa perspectiva diferente, Manuel Graça Dias, no seu livro, “Manual das 

Cidades”, reflecte sobre o argumento da escassez dos espaços verdes, qual 

metáfora cromática cheia de contradições. Se por um lado, é um lugar 

comum reclamarem-se mais espaços verdes para a cidade, são igualmente 

frequentes as vozes que se levantam contra os plátanos que largam 

sujidades sobre os carros ou sobre os logradouros impermeabilizados, ( os 

quais, por sua vez, interrompem o ciclo das águas pluviais), ou outras vozes 

contra outras árvores que tapam “as vistas”. A presença ou a abate de 

                                                
73 Gonçalo Ribeiro Telles, Entrevista, Maio 2003 in www.cm-oeiras.ptj 
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árvore, gera frequentemente posições extremadas e dificilmente consensuais 

ou adequadas ao lugar porque a plantação ou o abate podem ser tão 

políticos quanto ecológicos.  

 

Do programa de Outono da Fundação Calouste Gulbenkian participámos na 

primeira visita guiada aos Jardim pelo Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles – “O 

jardim como laboratório da paisagem, desafios das paisagens no séc.XXI”. 

Interessou-me esta experiência, no âmbito deste trabalho, pelo tema 

proposto e pela pessoa e o seu pensamento enquanto paisagista. Ribeiro 

Telles fala do Jardim como uma força estruturante, próxima da ideia de 

bosque sagrado, o jardim que se relaciona com a arquitectura do edifício e o 

seu interior, com a vida e a cultura da cidade e com a paisagem global. 

Apresenta o Jardim enquanto sucessão de espaços, uma liberdade 

desenhada. Esta ideia de Jardim não surge para preencher um espaço vazio, 

o Jardim está integrado na paisagem. No Jardim sentimos a relação do 

material vivo com o material inerte, a presença do sistema natural no sistema 

construído. 

Farei aqui a ligação à proposta do “Betão Orgânico”, do “Atelier Extrastudio 

“que adiante será referida. 

Os argumentos que apresento legitimam referir neste trabalho, o 

pensamento de Ribeiro Telles e, os Jardins Gulbenkian, enquanto seu 

projecto artístico. 

 

Em “Landscape+100palabras para habitarlo”, Barcelona, 2007, a autora, 

Daniela Colafranceschi, apresenta o pensamento de investigadores – 

arquitectos, paisagistas, urbanistas, geógrafos, poetas e escritores. Neste 

livro, que refiro com frequência, organizado segundo entradas ou conceitos 

abordados em textos breves e individualizados, a informação diz respeito à 

noção alargada de paisagem tida como sujeito e como processo 

transdisciplinar, a paisagem que interage e que tem vida e movimento 

próprios e entrópicos como os seres vivos. Defende-se a arquitectura que 

contém a paisagem, por oposição a especializações ou dicotomias 

disciplinares: arquitectura ou urbanismo/paisagismo. 
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Nesta obra, é visível o investimento no conceito e numa visão holística de 

paisagem urbana emergente, marcada pela mudança, pelo crescimento, pela 

transição, pelo abandono e pelo recomeço.  

Os espaços intersticiais são apresentados como fundamentais para 

compreender a cultura urbana e suburbana. O espaço suburbano, as suas 

construções e zonas emergentes são o contexto para a compreensão dos 

movimentos urbanos. 

Ribeiro Telles fala de recuperação, de criação de permanência, de trabalhar 

na recuperação e perenidade dos recursos naturais, como resposta desejável 

aos processos entrópicos da paisagem. 

Neste contexto, Gilles Clément, no seu Manifesto da Terceira Paisagem, 

toma em consideração as plantas espontâneas das auto-estradas, das ruas e 

das calçadas, das margens dos rios, dos jardins, as “boas” e as “más” que 

crescem a par. No conceito de terceira paisagem estão contidos todos os 

lugares abandonados – urbanos, agrícolas ou industriais. “Terceira 

paisagem” torna-se metáfora e espaço da diversidade, que acolhe o que é 

rejeitado.  

Os processos e dinamismos da Terceira Paisagem devem ser pensados e 

compreendidos como territórios do futuro urbano, pois é na sua direcção que 

se expandem as cidades. 

As paisagens emergentes para além do carácter dinâmico e sequencial, 

efémero e transiente, são tidas como lugar da diversidade e como territórios 

mentais. Olhá-los ou deambular por eles, inclui ainda o que se passa na 

nossa cabeça nesse espaço/tempo, e, essa experiência, marca-nos - a 

paisagem mental e a paisagem espacial. 

Podemos pensar a diversidade, o bom, o nefasto, o contaminante e o tido 

como socialmente tóxico. Olharemos depois as ervas do chão que pisamos 

ou as árvores da cidade, de forma diferente, enquanto possibilitadoras. 

Como Carlos Vergara, que para o “Projecto Arte Cidade III – 1997-1999” - 

fez o mapeamento de espécies vegetais que crescem ao longo de uma linha 

férrea em S. Paulo. 

Estudou e identificou espécies no local, construindo depois um herbário das 

que pode identificar. 
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Partiu de métodos científicos de identificação de espécies exóticas e 

aplicou-os a lugares urbanos onde a diversidade se estabelece e desenvolve 

em particular. Vergara fez do seu herbário daninho e maninho, um 

instrumento da cartografia da cidade e da diversidade, um contributo para a 

consciência do lugar. 

 

Ribeiro Telles fala, de uma forma que tomámos como metafórica, da 

impermanência do conceito de infestante. Uma espécie infestante pode 

contribuir para o equilíbrio de um determinado lugar se ajudar a fixar o 

terreno com as suas raízes. 

(Experimentámos abordar esta ideia, junto de biólogos ecologistas e 

obtivemos uma reacção não-tolerante, não interessada na vizinhança ou 

proximidade ou emergência da espécie diferente ou infestante que deve ser 

subtraída pela raiz. Não resistiram quaisquer argumentos a favor da 

biodiversidade mas sim, a crítica da falta de sentido em fazer paralelos 

especulativos entre aceitar o diferente vegetal e aceitar o diferente humano.) 

Maria Theresa Alves procura esta relação no seu trabalho - a diversidade e 

as itinerâncias vegetal e humana - para questionar questões de identidade e 

de pertença.  

Também Italo Calvino faz essa reflexão através do personagem Palomar : 

 

Em redor da casa do senhor Palomar existe um prado. Não se trata de um 

sítio onde naturalmente, devesse haver um prado: logo, o prado é um objecto 

artificial, composto por objectos naturais, isto é, ervas. O prado tem por fim 

representar a natureza e esta representação faz-se substituindo a natureza 

própria daquele lugar.(…) 

As ervas daninhas estão de tal maneira emaranhadas nas boas que não se 

consegue enfiar as mãos no meio para puxar. Dir-se-ia que se criou um pacto 

de cumplicidade (…), um afrouxamento das barreiras impostas pelas 

desigualdades de nascimento, uma tolerância resignada em relação à 

degradação. Algumas ervas espontâneas, por si só, não têm de modo algum 

um aspecto maléfico ou insidioso. Por que não admiti-las no número das que 

pertencem ao prado de pleno direito, integrando-as na comunidade das que 

foram cultivadas?(…) 



 63 

Palomar está distraído, deixou de arrancar as ervas daninhas, já não está a 

pensar no prado: pensa no universo. Está a tentar aplicar no universo tudo 

aquilo que pensou a propósito do prado. O universo como cosmos regular e 

ordenado ou como proliferação caótica.74  

A partir desta diferenciação questionável entre natural e artificial; entre 

natureza e cultura; entre vegetal e inorgânico, mencionarei as propostas de 

“Betão Orgânico” e de “Lã de Rocha” como metáforas e alegorias do natural 

e do artificial ou do orgânico e do inorgânico. 

Robert Smithson interessou-se por História Natural, pela Arte e pela 

Biologia. Interessou-se pela relação entre o que é inerte e o que tem vida e 

movimento próprios. A Smithson, interessaram tanto a Arte como a Biologia, 

que, postas em relação com a Natureza, passam de material inerte, a 

cadeias de significado e de produção de sentido.  

 Vejo aqui relações directas e motivações comuns à minha reflexão, que me 

levam a referir, por exemplo, este “Betão Orgânico” em que penso há vários 

anos desde que foi apresentado em Lisboa na “Experimenta Design 2005”. 

Relaciono com a ideia e a visão de camada/layer da terra e do tempo, com o 

que está encoberto, profundo ou adormecido como no Projecto “Wake” de 

Maria Thereza Alves de que falarei.  

 

O que levou o Atelier português “Extrastudio” a propôr um produto como o 

“Betão Orgânico”? 

 

Extrastudio is asking us to reflect on the increasingly fine line between 

urban space and nature via an innovatory material:  

organic concrete. Exploiting concrete’s intrinsic hability to hold humidity, 

casting a gaze at the cracks in our cities and perhaps having read 

Marcovaldo, Extrastudio is proposing the application of organic concrete as a 

living surface in urban public spaces.75 

                                                
74 Calvino:1985:37-40. 
75 in: http://www.extrastudio.pt 
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Nas placas de betão, são incorporados, para além de elementos metálicos 

de reinforço, terra e sementes que encontram condições de germinação, pela 

retenção de humidade no interior das placas que podem revestir paredes ou 

pavimentos. 

 

Chamo o personagem Marcovaldo a estas reflexões sobre os lugares da 

diversidade e os espaços intersticiais na cidade. 

Marcovaldo, personagem criada por Italo Calvino, procura, “no meio da 

cidade de cimento e asfalto, a natureza.” Procura um bosque, no sítio onde 

acabam as casas e a estrada e começa a auto-estrada, descobre cogumelos 

junto à paragem do autocarro, ”na tirinha de terra seca e estéril que circunda 

as árvores da avenida”. 

Marcovaldo é ele próprio a figura da resistência pela reinvenção,da 

pertença pela emoção.  

Tacita Dean fala num sentido emocional de posse dos lugares, que se 

tornam territórios emocionais. 

 

No Verão, quando todos partem de férias e Marcovaldo fica com a família 

na cidade, ele descobre o prazer de andar a pé pelo meio das avenidas, em 

diagonal e com o semáforo vermelho. Percebe que o importante é ver tudo 

de forma diferente: as ruas tornam-se vales profundos ou leitos de rios secos, 

as casas são montanhas e rochedos. Se é Inverno e neva, Marcovaldo sente-

se feliz a andar e afundar-se, perdendo as referências sobre caminhos duma 

cidade que sabe-se lá se continuava a ser a mesma ou se de noite a tinham 

trocado por outra?.  

Na instalação “Cultura Hidropónica”, 2000, Miguel Palma(1964) questiona 

de outra forma, a dicotomia ou a sobreposição natureza/ cultura. 

O que levou Miguel Palma a construir um sistema, uma instalação, onde 

feijões verdes se desenvolvem não com as raízes na terra, dependência 

imemorial de produção de flora , mas prescindindo dela, e assentes sobre lã 

de rocha, como metáfora da cultura versus natureza, como metáfora do 
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hibridismo e da impureza de alguns lugares urbanos das nossas derivas, 

onde os humanos em diáspora76 também não criam raízes. 

E voltamos ao princípio: “Ver é ver através de.”, porque o nosso objecto e a 

nossa reflexão será mais acerca do que pensamos do que acerca do que 

vemos, tal como o objecto artístico será um enunciado mais acerca do que se 

sabe ou em que se acredita, do que acerca do que se vê. 

 

Maria Thereza Alves interessa-se pelos sinais e a porosidade das questões 

de pertença e de naturalidade que analisa a partir de “documentos”, antes 

invisíveis, e que desenterra e extrai da própria terra – land (cultura) / soil / 

ground (natureza) - os quais interroga a partir de pesquisas sistemáticas, a 

partir do que não se vê ou que existe escondido. 

Alves concentra-se na terra, nas camadas de terra e nas sementes que o 

tempo deposita e torna-os documentos dos lugares, da História e das 

paisagens. Pratica e propõe um exercício de memória e de História feito 

sobre os estratos do tempo e do esquecimento. 

No seu trabalho Wake, A project to Berlin: Samples of Earth are collected 

from various construction sites in Berlin. The samples are planted and 

dormant seeds are given a chance to germinate. 

Once the asphalt or stones have been removed, the exposed earth contains 

layers of potential seeds (…).77 

 

Em “Back to the Water” de 1999, a artista propôs caminhadas com o único 

objectivo de observar os rios de Maastricht que tinham visto os seus cursos 

alterados e afastados da cidade. Chegado a um ponto, préviamente 

reconhecido pela artista, o grupo participante era convidado a sentar-se e a 

ver. Estou de acordo com este método que envolve a caminhada, o lugar, o 

desafio e a percepção. 

 

Chistophe Girot, paisagista colaborador em “Land&ScapeSeries”, faz este 

exercício conceptual de aproximação da identidade humana da identidade 

                                                
76 cf.p.56 deste trabalho a reflexão sobre o conceito de diáspora. 
77 Wake, Catálogo, 2002, p.6 
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das paisagens emergentes, interessando-se nelas pelas marcas e os sinais 

particulares, como Eugénio Dittborn na sua “History of Human Face” de 1991. 

What Dittborn proposes is not an affirmative idea of identity, but rather a 

demonstration of identities as mobile configurations that are in permanent 

process of construction – identities as constructions and not as real entities.78 

A Dittborn interessam os processos, os lugares, o tempo e o espaço. O seu 

trabalho percorre distâncias e deixa-se marcar pela itinerância. 

 

Retomo e adopto este olhar e este enquadramento, partindo da 

intersticialidade, in-betweeness, relacionando, por outro lado, escassez ou 

ausência de espaço mental e físico, com escassez de oportunidade de 

exercício de liberdade cultural, pessoal e natural, surgindo no espaço 

intersticial, baldio?, a oportunidade de fixar bolsas de anonimato e de refúgio 

para a expressão e a manifestação da individualidade e da diversidade. 

E ainda a deriva, a errância como método de pesquisa de “documentos” 

invisíveis ou camuflados. Com a orientação do olhar e da memória individual 

e cultural encontraram-se os testemunhos e os argumentos do objecto. 

 

3.6. Memória 

Em minha casa, no bairro da Sé de Lisboa, não havia água na cozinha. Só 

havia água na casa de banho, que era um anexo, fora da porta de casa. 

Acartava-se água para casa. A água de lavar as saladas e os vegetais servia 

para regar os vasos, em consequência, nos vasos, cresciam nespereiras, 

tomateiros e salsa. 

O meu pai era funcionário público e era uma espécie de Marcovaldo em 

Lisboa, com nostalgias rurais de Ponte de Lima. Várias práticas quotidianas 

que defendia e protegia eram a sua forma de resistência, e sobrevivência da 

sua memória e da sua cultura, da sua forma de habitar o mundo.  

Acompanhado dos seus amigos, plantou um limoeiro. Tinha um irmão que 

vivia no Porto e tinha uma sala com uma árvore no meio. Às vezes ia caçar 

borrachos ( pequenos pombos), que se depenavam e guisavam, outras 

                                                
78 Image &Narrative online Magazine of Visual Narrative 
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vezes, apesar dos protestos familiares, comprava alfaces à porta do cemitério 

do Alto de S. João. Tentou ainda, sem êxito, uma produção caseira de 

enchidos, bebidas fermentadas a partir de cascas de frutos e criação de aves 

e coelhos. 

A par destas suas vontades, desenvolvia uma tendência sistemática para 

coleccionar achados de rua ou da Feira da Ladra – objectos em ferro ou 

madeira, sempre materiais com valor matérico genuíno, objectos patinados 

pelo tempo – livros, cadernos em papéis especiais, fotografias, 

encadernações, canetas Parker, chaves, relógios de bolso e de parede, 

móveis, pedaços de boas madeiras que eram tratadas e transformadas em 

mais móveis, caixas e outros objectos, por um marceneiro local. Conhecia 

relojoeiros, encadernadores, jardineiros, músicos populares e eruditos, 

boémios e surrealistas. Tocava acordeon e harmónica. Falava pouco e ouvia 

muito. 

Ninguém valorizou estas suas acções ou ideossincrasias, nem ele desistiu 

desta forma de resistir culturalmente e reinventar o espaço e o tempo em que 

viveu como indivíduo, rodeado daquilo que valorizou. O espaço que escolheu 

habitar foi um espaço não convencional, um espaço híbrido, fluido, um 

espaço mental, um território, o seu, diversificado. 

O bairro era um espaço não convencional e diferente. Recordo a Judiaria, 

desnivelada, labiríntica, das caves aos sótãos, onde, ir à janela era uma 

aventura, porque queria dizer ir ao telhado ou ao vão de escada, misturando-

se o espaço público e privado. Ir à casa de banho podia querer dizer sair de 

casa ou ir aos banhos públicos.  

A minha atracção física e mental, o meu interesse por este tipo de espaços 

ser-me-ia passado por ele, tal como a deambulação e o recolhimento que me 

transmitiu pela sua própria forma de habitar e se relacionar com o espaço e 

com os lugares. 
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4. Pesquisa documental e narrativas psicogeográficas. Deriva e 
mapeamento. 

 

 

 
Fig.3 - Mapa de Lisboa 

 

 
1. Ilhéu-monumento-IC19; 2. Horta-Graça; 3. Casa abandonada na Rua Vale de Santo 

António; 4.-5. Cintura rural das Olaias/Picheleira; 6.7. Casas abandonadas na Avenida 

Fontes Pereira de Melo; 8. Hera do Saldanha; 9.-10. Casas abandonadas; 11. Relógio do 

Cais do Sodré; 12. Casa abandonadas na Rua da Junqueira; 13. Árvore na Rua do 

Alecrim; 14. Terreno devoluto na Rua das Janelas Verdes; 15.-18. Marcas e Sinais; 19. 

Baldios na freguesia da Pena; 20. Lugar-chaminé; 21.-22. Varandas e Lugar-antena. 
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Pesquisa Documental e Narrativas Psicogeográficas 

 

 

Spaces have areas and volumes. 
Places have space between them. 

Tim Cresswell 
 

Roads no longer lead to places, they are places. 
 John Brinckerhoff Jackson 

 

 

 

4.1 Ilhéu-monumento-IC19 

Ao sair de Lisboa pelo IC19 em direcção a Sintra, em Alfragide, há um 

ilhéu formado pelo desenho de estradas que se bifurcam, ou talvez as 

estradas se bifurquem acompanhando e respeitando o desenho do 

ilhéu que fica no meio. É impossível não ver, para quem entra e sai da 

cidade nesta direcção. O ilhéu é, sazonalmente, densa e 

cuidadosamente cultivado com produtos hortícolas. Tem alguns 

pinheiros e arbustos, que protegem e disfarçam, ligeiramente e só de 

alguns ângulos, um abrigo precário com vista para o hipermercado 

Continente. Em Março 2007, estendia-se uma enorme horta, recortada 

e pautada, rigorosamente, com linhas sinuosas, desenhando 

geometrias com uma diversidade de manchas de cor e culturas. Em 

Março 2008 repete-se esta pauta agrícola, geométrica, contígua, fértil 

e imperturbável aos movimentos rodoviários intensos, a todo à volta. 

Este meu trabalho começou aqui – se exceptuar outros propósitos 

que foram abandonados à medida que fui percebendo o que me 

interessava e que condições tinha ou podia criar para desenvolver e 

tomar como objecto. 
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Fig.4 - Ilhéu-monumento-IC19 
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Este lugar / ilhéu / monumento aparentemente tão vulnerável, 

transiente e exposto, em transformação constante ao ritmo do céu, da 

terra e dos elementos, mas também imperturbável e suspenso no 

espaço e no tempo, é a expressão, a alegoria em terra, do meu 

trabalho. Este lugar celebra todos os “espaços entre” que visitei, 

pensei e percorri na cidade, na memória e nos trabalhos artísticos que 

evoco. A partir dele se registou uma das raras presenças humanas 

físicas neste trabalho e em todos os lugares que privilegiei para o 

desenvolvimento do meu objecto. Privilegiei nos lugares, a observação 

de potencialidades escondidas ou em aberto, para além da presença 

ou do encontro com pessoas que não procurei, não proporcionei, nem 

desejei. Optei concentrar-me no reconhecimento de ausências, 

marcas e sinais em lugares misteriosos, silenciosos, mais do que, e 

para além de, presenças que não estavam de acordo com o meu 

método e a própria ideia de deriva. 

 

 

 
Fig.5 - Hortas do IC 19 

 

Ce grand malheur, de ne pouvoir être seul. 
La Bruyére79 

 
A reflexão parte deste lugar e em direcção à cidade. Este lugar e o 

espaço à volta sofreram e sofrem incessantes transformações 

sazonais e urbanísticas muito sensíveis durante o período em que fiz 

este trabalho. É um lugar de resistência, altaneiro no desafio que lança 

para o espaço. Como lugar sobrante e intersticial, é 

                                                
79 Poe:1840:Epígrafe. 
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desconcertantemente visível e permanente. Só não será visto, por 

poder parecer tão insólito e inusitado, ou porque quem passa 

distraidamente todos os dias, deixa de ver, o lugar torna-se como que 

imperceptível, porque indissociável daquela paisagem, está nela, com 

raízes. É um sítio transformado em lugar por quem nada tem a perder, 

em o fazer ali, a descoberto. 

 

De Março a Setembro de 2007, o cimento e o asfalto da cidade 

avançaram e absorveram parte dos terrenos periféricos cultivados. 

Não alcançaram o ilhéu-reduto, mas, os taludes da estrada, onde 

anteriormente tinha observado mais hortas que avançavam até ao que 

era o limite das construções. Percebi que já lá não estavam, tinham 

dado o lugar a socalcos de cimento. 

 

São os movimentos das periferias urbanas. Cada movimento satisfaz 

interesses, retira usufrutos e introduz alterações profundas nos lugares 

e nas suas fronteiras. 

Em Setembro 2007, o ilhéu/edifício tomou um aspecto seco, com 

uma cobertura rasteira formada pelo restolho que ficou das colheitas. 

Viam-se alguns contentores vazios. 

Numa manhã de Sábado de Setembro, surpreendeu-nos a presença 

e os movimentos de um habitante (único?) do ilhéu, a sair do refúgio 

precário, prestando alguma atenção ao terreno e a atravessar o IC19 

com passo decidido. Registei os seus movimentos, distanciada e 

voyeuristicamente. Penso que não fomos vistos, éramos duas pessoas 

a fotografar. 
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Fig.6 - Ilhéu-monumento-IC19 



 74 

Notei avanços reais e recentes na zona - movimentos periféricos.  

A cidade marcou com um corredor/passadeira de cimento o seu 

avançar pelas encostas e taludes, assim facilitando o ganhar terreno 

em direcção à periferia, criando socalcos acimentados, 

terraplenagens. 

Este ilhéu-monumento é um dos lugares seleccionados pela 

proposta de se ver através da “Janela D’Observação”80. 
 

(…) it was as though I was walking in an enormous photograph…81 
 

That zero panorama seemed to contain ruins in reverse, that is – all 

the new constructions that would eventually be built. This is the 

opposite of the romantic ruin, because the buildings don’t fall into ruin 

before they are built. This anti-romantic mise-en-scene suggests the 

discredited idea of time and many other ‘out of date’ things. But the 

suburbs exist without a rational past and without the ‘big events’ of 

history(…) no past – just what passes to the future(…) .82 

 
Fig.7 - Avanços recentes. 

                                                
80 cf. Proposta Curatorial.Conceitos e Etapas.p.114 deste trabalho. 
81 Smithson:1996:70. 
82 Smithson:1996:72. 
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Em Setúbal, existe um percurso/passadeira feito de calçada romana 

original, no meio, “emoldurada” de cada lado, por passeios em calçada 

portuguesa do século XX. Aqui, o que fica no meio é o original, o 

empedrado romano, o caminho que provoca mais atrito é que é 

emoldurado e que permanece.83  

No caso do IC19, a moldura é feita pelo espaço pré-existente. É uma 

relação de valores inversa entre o passado e o futuro, o que 

permanece e o que se elimina. 

Foi assim que conduzi a minha reflexão, de fora para dentro, do que 

está à volta para o que está no meio. O que quis destacar dos 

diferentes lugares, foi a forma como emolduram a cidade. Quis pensar 

os lugares expectantes e intersticiais numa adjacência com o espaço 

habitado, como espaços de contemplação que cumprem uma função 

cultural e individual. Quis pensá-los psicogeograficamente, observan-

do, registando, reflectindo na relação e no efeito, nas pessoas, e 

percebi o lado de desafio, de subversivo e de voyeurismo neste andar 

por lugares por onde não se anda. Será esta percepção que dará 

origem à proposta curatorial. 

 

 
Fig.8 - Hortas em Benfica. 

 

Benfica tem hortas urbanas bem cuidadas ao lado dos prédios de 

habitação. 

A agricultura urbana é uma realidade em Lisboa e no Porto, mas 

também em São Petersburgo, Londres, Amesterdão ou Roterdão. 

                                                
83 Fig.7, em baixo. 
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A agricultura urbana dá uma contribuição importante no 

abastecimento e no combate à pobreza e ao isolamento de 

determinados grupos concentrados nas cidades. 

Este fenómeno diz-nos sobre a ligação das pessoas à terra, a sua 

história, e constitui-se como uma forma de intervenção e de resistência 

económica, cultural e pessoal, marcando quotidianos com actividades 

e movimentos, resultantes da circulação de bens agrícolas de 

consumo ou venda e de interacções de pessoas e lugares. 

Em 2000, a Culturgest promoveu um “Concurso de Hortas de 

Lisboa”. 

O primeiro parâmetro de classificação foi a amenidade do lugar e o 

prazer visual proporcionado. Foi primeira classificada, uma horta da 

Estrada de Benfica. O objectivo do Concurso foi a promoção da 

utilização agrícola do solo urbano e da sua importância social e 

artística. Não houve mais edições deste concurso. 

 

4.2 Horta-Graça 

Entre a Graça e a Mouraria, o grupo Gaia, trabalha uma horta urbana, 

a par de outras actividades culturais. Tentam associar o trabalho de 

manutenção de uma horta, num terreno desocupado e estratégico 

quanto a vistas e amenidade, com um calendário de iniciativas a 

pensar na diversidade cultural lisboeta – debates, jantares, teatro e 

projecção de filmes e documentários. 

Este lugar-horta é outro escolhido para a colocação da Janela 

D’Observação de Pedro Morais.84 

Volvido um ano do início desta pesquisa, este projecto já passou por 

vários desenvolvimentos. Em Maio de 2008, a horta é uma realidade e 

foi organizada uma tertúlia sobre hortas urbanas e planeamento em 

Lisboa, com a presença e o contributo de Gonçalo Ribeiro Telles. Em 

Julho de 2008, a horta continua, cruzando objectivos. 

 

                                                
84 Cf.Proposta Curatorial. Conceitos e Etapas.p.114 deste trabalho. 
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Fig.9 - Horta-Graça 
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Fig. 10 - Nomes de ruas. 
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Fig.11 - Casa arruinada no Vale de Santo António. 
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Não conhecer bem os percursos de uma cidade não tem muito que 

se lhe diga. Perder-se, no entanto, numa cidade, tal como é possível 

acontecer num bosque requer instrução. Nomes de ruas devem então 

falar àquele que se perdeu como o estalar de ramos secos e pequenas 

ruas no interior da cidade devem reflectir-lhe as horas do dia com tanta 

clareza como se fosse um vale.85 

Andando a pé pela Graça e Sapadores passei por estas ruas até 

chegar à casa arruinada do Vale de Santo António. (Perto fica a 

Galeria Pedro Cera onde pude ver a exposição de Ricardo Valentim. 

Na exposição interessou-me o filme em Super 8, realizado pelo artista, 

sobre o transporte marítimo de uma ilha flutuante, projecto de Robert 

Smithson, concretizado e validado socialmente, anos depois da sua 

morte.). 

 

 
Fig.12 - Casa arruinada no Vale de Santo António. 

                                                
85 Walter Benjamim,Infância em Berlim:115. 
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Fig.13 - Casa arruinada no Vale de Santo António. 

4.3 Casa abandonada na Rua Vale de Santo António 

 Esta casa em ruínas fica no Vale de Santo António. É uma casa 

apalaçada e está desabitada há uns dez anos. Não se sentem 

quaisquer movimentos ou presenças humanas. Só a natureza reveste 

todo o lugar, através de um processo agonístico, como acontece 

nestes lugares, entre dádivas generosas e luta pelo espaço onde 

cessam actividades humanas. É uma casa ocupada por forças e 

manifestações vegetais. 
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Fig.14 - Casa arruinada no Vale de Santo António. 
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4.4-5 Cintura rural das Olaias/Picheleira 

À volta das Olaias há uma cintura rural – taludes, socalcos e terrenos 

agrícolas. Há vinte anos viam-se acampamentos ciganos, carroças e 

burros e bairros de auto-construção. Hoje há habitações degradadas, 

habitações sociais e extensões de terrenos cultivados, muito 

associados aos movimentos humanos e à diversidade cultural lisboeta 

no Areeiro, Picheleira, Bela-Vista, Chelas e Prior-Velho. 

Persistem cavalos, burros e ovelhas a pastar em terrenos 

expectantes a diferentes horas do dia. 

 

 
Fig.15 - Olaias. 
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Fig.16 - Rua Barão Sabrosa. 

 

Incluo este baldio da Rua Barão Sabrosa na cintura rural em torno 

das Olaias. Foi-me referenciado por alguém que passa ali de carro 

diariamente, como um lugar onde se passa e se fica surpreendido pelo 

que se vê e como se avista toda a cidade e o rio. Foi suficiente a 

demolição de um edifício para se ter aquela grande janela aberta até à 

margem sul do Tejo. Este lugar-baldio é um dos lugares onde apetece 

instalar a Janela D’Observação. 

 

Para Lara Almarcegui os descampados são um processo que diz 

sobre a história das cidades, e tanto como as novas construções. 



 85 

 
Fig.17 - Rua Barão Sabrosa. 

 

Passo por lá frequentemente. Um dos percursos matinais a pé, 

possíveis da minha casa para o meu local de trabalho, faz-me passar 

lá. Neste espaço expectante têm sido descobertas potencialidades. 

Alguém se livrou de um sofá e aproveitou para ali o posicionar com 

espantosas preocupações panorâmicas. 

Tenho visto outros lugares na cidade onde se destacam assentos 

exteriores, lugares de contemplação – sofás ou cadeiras rejeitados no 

espaço privado, bem posicionados por anónimos no espaço público, 

para privilegiar o olhar, o ver, o contemplar ou o atravessar. Muitos se 

livram aqui, nestes lugares, do “lixo” ou de entulhos, outros descobrem 

uma forma de fazer dos lugares, estacionamento ou garagem privada. 

Experimentara e percebera anteriormente o valor metafórico de um 

objecto deslocado, só, abandonado num qualquer lugar baldio. 

Aconteceu-me confundir um fundo de uma garrafa de plástico 

enterrada, com um pimento a crescer da terra, nas hortas do IC19.  
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Fig.18 - Hortas do IC19. 

 
Observei uma grade de cama de criança a servir de cancela de 

horta, em Benfica, contra os violadores dos produtos. 

Frequentemente, coisas, pessoas ou práticas tidas como 

deslocadas, ou fora do seu contexto, são consideradas impróprias ou 

perturbadoras. É, como diz a antropóloga Mary Douglas, uma questão 

de “out of place”.  

Estas experiências perceptivas despertaram memórias de outros 

contextos, cruzando os nossos sentidos com o mundo. 

A percepção é um exercício de confronto entre diferentes sistemas e 

significados. Estas tensões produzem a necessidade de um campo 

poético, no qual a visão do mundo particular de cada um se pode 

tornar questionável. Com a criação deste campo poético, o indivíduo 

pode transformar sua visão do mundo em potencialidade.86 

 

O baldio da Rua Barão Sabrosa é um espaço devoluto, que como 

todos estes “espaços entre”, expõe-se a outras formas de ocupação. 

                                                
86 Dias &Riedweg: “O outro começa onde os nossos sentidos se encontram com o mundo.” Texto de 
Catherine David para a exposição no CCBB, 2002. 
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Está gradeado à frente, mas passou a estar violado lateralmente, com 

a entrada de automóveis que se interpõem na paisagem, entram nela. 

Alguns destes espaços têm cadeado para que se não ocupe o que 

está “vazio” ou “vago”. 

4.6-7 Casas abandonadas na Avenida Fontes Pereira de Melo 

Faz um ano, num sábado de Abril de Primavera sem sol, dei pela 

existência de duas moradias abandonadas na Avenida Fontes Pereira 

de Melo.  

São dois lugares desabitados, onde, mais uma vez, espécies 

vegetais se desenvolvem de forma exuberante, fora do controle e da 

domesticação habitual, ocupando o lugar. 

Regressei também num sábado sem sol da Primavera de 2008, os 

avanços naturais eram visíveis.  

 

 

La hiedra que trepa y cubre la pared de um edificio es un simbolo da 
connivencia con esta naturaleza no domesticada. 

La hiedra es el unico material que no obedece al arquiteto.  
Lucien Kroll 
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Fig.19 - Avenida Fontes Pereira de Melo. 
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4.8 Hera do Saldanha  

Na mesma altura alguém contribuiu para este levantamento com 

imagens de um lugar parcialmente vago. É no Saldanha este lugar, 

onde uma hera poderosíssima se desenvolve livremente, até ao cimo 

da casa, para passar para a fachada principal e a cobrir, em cascata. 

 
Fig.20 - Saldanha 
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Fig.21 - Saldanha 
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4.9–10 Casas abandonadas 

Não longe daqui, observei, na Rua Bernardim Ribeiro, um edifício 

arruinado, expectante, transformado em pombal e em viveiro 

exuberante de lódãos-bastardos, uma árvore da família das ulmáceas, 

que é considerada, pelos biólogos uma espécie infestante. 

Esta árvore ocupa lugares distanciados, com pouca actividade 

humana. 

 
Fig.22 - Rua Bernardim Ribeiro. 
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Também no edifício que foi da Assistência Nacional aos 

Tuberculosos, na Praça do Chile, que apresento nas figuras 23 e 24, 

se desenvolvem entropicamente espécies vegetais, incluindo uma 

videira, tornando este lugar num fragmento da terceira paisagem, um 

lugar híbrido de cruzamento da paisagem com a arquitectura. 

Será, em breve, como pude ler na fachada, mais um edifício de 

apartamentos. 

 

 
Fig.23 - Antigo Edifício de Assistência Nacional aos Tuberculosos. 
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Fig.24 - Antigo Edifício de Assistência Nacional aos Tuberculosos. 

 

4.11 Relógio do Cais do Sodré 

O histórico relógio do Cais do Sodré, da figura 25, esteve desactivado 

e vazado durante anos. Uma espantosa trepadeira marcou presença, 

tomando conta e envolvendo, a partir das traseiras, toda a construção. 

O regresso da ocupação humana a este lugar está já anunciado por 

construtores que erradicarão esta exuberante presença deste lugar.  

Em Abril de 2008, a obra anunciada está concluída: o mostrador do 

relógio já não está cego, deixando ver o relógio em funcionamento, a 

trepadeira está lá atrás, mais rente, aparada. 
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Fig.25 - Relógio do Cais do Sodré 
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4.12 Casa abandonadas na Rua da Junqueira 

 
Las paisages autenticas se hacen a si mesmas.  

Lucien Kroll 
 

 
Fig.26 - Proximidades do antigo Liceu D.Amélia 

 
Em Agosto fui à Clínica da Cuf na Rua da Junqueira. Pude revisitar 

exteriormente o meu antigo Liceu D.Amélia. Está abandonado e tem 

um lódão-bastardo num dos terraços. Pude ter uma boa visão das 

traseiras de uma construção vizinha, embargada há pelo menos 35 

anos. Nas traseiras ouve-se um cão a ladrar (lembro-me de na altura 

já se ouvir ladrar, certamente outro cão). Há uma enorme profusão de 

espécies vegetais que se juntam ao jardim da casa do lado, 

igualmente abandonada e arruinada.  

 Vem a propósito referir, de novo, Lara Almarcegui, que no seu 

projecto sobre demolições, em Roterdão, chamou a atenção pública 

para os jardins interiores enquanto importante reserva de espaço 

verde na cidade, protegida e guardada em segredo até ao momento 

da demolição. 
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4.13 Árvore na Rua do Alecrim 

No nº30 da Rua do Alecrim ficam uns Apartamentos do Arquitecto Siza 

Vieira. Reparei numa árvore de pequeno porte que está em lugar de 

destaque, num pequeno pátio, visível do exterior e iluminada à noite. 

Recorda-me a ideia do Betão Orgânico do Gabinete Extra Studio, pela 

forma subtil, mas ao mesmo tempo destacada, como o natural se 

insere no artificial e se funde. 

Passado um ano do primeiro registo, esta árvore está mais frágil e 

não tem folhas. Voltei a passar neste lugar, a árvore voltou a ter 

folhas. Nos “espaços entre” os edifícios registei a forma como lhes 

servem de moldura. Aqui surgiu outra possibilidade de instalar uma 

Janela D’Observação deste lugar-árvore.87 

 
Fig.27 - Rua do Alecrim, Arquitecto Siza Vieira. 

                                                
87 cf. Proposta Curatorial.Conceitos e Etapas.p.121 deste trabalho. 
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Percebi que este lugar comunica com logradouros dos 

apartamentos, porque ao lado da árvore apareceu um pequeno cão de 

raça. O facto fez-me pensar na existência de um espaço comum, nas 

traseiras. 

4.14. Terreno devoluto na Rua das Janelas Verdes 

Este é outro respeitável terreno devoluto. Registei-o no dia 18 de 

Maio de 2007. Era o dia dos Museus, encontra-se ao lado do Museu 

de Arte Antiga, na Rua das Janelas Verdes. Parece uma quinta rústica 

com uma velha casa e algumas espécies de árvores. Estava coberto 

de uma vegetação de Primavera. Está gradeado e tem muita 

dignidade e mistério. Dá vontade de entrar para conhecer os fundos. 

Este é outro lugar seleccionado para a Proposta Curatorial.88 

 

 
Fig.28 - Rua das Janelas Verdes 

 

                                                
88 Cf.pg.121 deste trabalho. 
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4.15-18 Marcas e Sinais 

Enquanto fiz o levantamento, alguns dias encontrei marcas e sinais em 

vários lugares que registei, em alguns casos, eram marcas de 

presenças que já não o eram: 

. cogumelos laminados no chão (fig. 32), no Jardim Constantino;  

 

Lembrei-me de Marcovaldo que esteve sempre presente nesta 

pesquisa e reflexão: 

Baixou-se para fazer o nó dos atacadores dos sapatos e observou 

melhor: eram cogumelos, cogumelos dos autênticos (…) 

Parecia a Marcovaldo que o mundo pardacento e miserável que o 

rodeava se tornara de repente generoso de riquezas ocultas, e que da 

vida ainda se podia esperar alguma coisa além do pagamento à hora 

do salário contratual, do aumento de ordenado em função da taxa de 

inflação, do abono de família e da carestia.89  

 

.pétalas frescas de rosas, no chão (fig.29), na Avenida Fontes 

Pereira de Melo;  

.um abat-jour feito de verdura sintética para dissimular um projector 

que apontava para uma montra de loja, na Rua Passos Manuel; 

                                                
89 Calvino:1990:8. 
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Fig.29 - Marcas e sinais. 

 
.uma protecção de uma jovem árvore que se encontrava revestida 

cuidadosamente de sacos de plástico na Avenida Casal Ribeiro; 

.um canteiro com hortênsias e uma palmeira com ar condicionado; 

.um canteiro cheio de cimento e com plantas de plástico presas; 

.árvores abatidas, completamente mortas ou outras a despontar 

outra vez; 

 

 A energia é aliás, a matéria-prima do trabalho de Alberto Carneiro, 

vá ele buscá-lo à natureza vegetal ou mineral, ou a lugares (…) em 

que ele próprio se encena(…). Uma árvore nunca está morta.(…) 

continua a mexer,(…), diz o escultor. 90 

 

.uma oliveira, fora do olival, à beira-rio, ou uma nespereira que não 

está nas traseiras da casa, na freguesia da Pena, mas sim ao lado da 

                                                
90 O Público, 11 de Janeiro de 2008. 
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porta de entrada. Outra vez as traseiras, o avesso da casa que nos é 

oferecido. 

 

4.19 Baldios na freguesia da Pena 

Vi outros baldios na freguesia da Pena por onde gosto de deambular, 

embora com algum constrangimento. Sinto-me realmente voyeur. 

Ninguém anda por ali, para além dos moradores, famílias pobres e 

emigrantes que usam o espaço público enquanto prolongamento do 

espaço privado, para sentar, conversar, dar banho às crianças, lavar a 

roupa. No verão vi uma piscina insuflável para as crianças. Existem 

também algumas ruínas industriais, sem se perceber qual a actividade 

em tempos desenvolvida. 

Deambular ali é como atravessar logradouros sempre molhados. 

 

 
Fig.30 - Freguesia da Pena 
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4.20 Lugar-chaminé 

Um dia, há anos, um amigo levou-me até este lugar. Fica na Avenida 

Praia da Vitória, uma perpendicular à Avenida da República, junto ao 

Saldanha. Lá estava ela, inactiva, expectante, entre dois prédios. 

Parecia tanto envergonhada quanto poderosa e imponente. Passo lá 

muitas vezes e já a apresentei a várias pessoas que se surpreendem 

com a visão que têm dela, ali “no meio”. Está ao mesmo tempo 

escondida e espantosamente exposta e imperturbável como o ilhéu no 

IC19, possuindo o poder perceptível, silencioso e sensorial dos lugares 

expectantes. 

Tem um bom enquadramento para ser vista e que pode ter sido tão 

projectado quanto fortuito, ali, “emoldurada”, “através” e “entre” os 

edifícios. 

 

 
Fig.31 - Avenida Praia da Vitória. Lugar-chaminé. 
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Fig.32 - Varanda. 
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Fig.33 - Varandas 

4.21-22 Varandas e Lugar-antena 

Quantas mensagens não haveria nas escaramuças das venezianas 

verdes quando eram puxadas para cima e quantas más notícias não 

terei prudentemente deixado por abrir na zaragata das persianas que 

estrondosamente caiam no crepúsculo.(…) Esses lugares de espera, 

(…) eram províncias afastadas(…). 
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(…) nessas varandas a própria passagem do tempo tinha um toque 

de antigo. 

(…) 

Desde a minha infância, as varandas sofreram menos 

transformações do que outros espaços.(…) 

É nelas que a habitação do berlinense tem as suas fronteiras. Berlim 

– o próprio deus da cidade – começa nelas. Ali permanece com tanta 

presença que não há nada de passageiro que lhe possa concorrer. 

Sob a sua protecção, o espaço e o tempo encontram-se.91 

 

 
Fig.34 - Varanda. 

Percebi que mesmo as varandas podem ser um espaço mental, 

intersticial da casa, e de quem habita esse espaço. Esta parte virada 

para fora pode ser um espaço de liberdade e de expressão da 

diferença, uma espécie de terceiro espaço da casa, filtro ou passagem 
entre o privado e o público. Como se se perdesse, ou não, a noção de 

que aquele espaço se abrange, é alcançável pelo olhar de quem 

passa, passando a ser usado como “expositor” de ideias e expressões, 

                                                
91 Benjamim:1992:187. 
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antes invisíveis. Como se se quisesse expôr as traseiras, o que se 

esconde, a intimidade, na fachada, à varanda, resguardando esse 

espaço mais do olhar de quem vive e habita no interior da casa do que 

do olhar de quem passa lá fora.  

 Por vezes o que se vê na fachada da casa faz sentir que a casa 

está orientada ao contrário, ou somos nós, voyeurs, que estamos a 

passar nas traseiras, ou falta naquela casa um espaço de 

invisibilidades, um espaço intersticial, uma face mais escondida, e a 

varanda passa de lugar para olhar para lugar para ser olhado. 

O mesmo dispositivo que serve para observar o exterior ou para 

contemplar, serve para se saber mais sobre quem olha e quem vive 

naquele lugar. 

Este processo faz-se transformando a varanda em quintal, em 

pomar, em pequeno bosque, em jardim, em pombal, em arrecadação, 

em sala de estar, em palco ou em gaiola. Pode estar virado para fora 

ou virado para dentro. 

 

 
Fig.35 - Varanda. 
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Fig.36 - Varanda. 

 

O pintor Hundertwasser tem um lugar na transversalidade das 

mensagens e dos pontos de vista da arte contemporânea. Implicou-se 

totalmente em questões ecológicas visíveis na sua obra e nas suas 

inúmeras performances-happenings, discursos e manifestos 

obstinados. Foi muito crítico da arquitectura e apontou zonas 

deprimidas das cidades, pequenas construções operárias ou rurais 

com hortas ao lado e paredes grafitadas, como os poucos exemplos 

de lugares adaptados e bons para se viver. Num dos seus manifestos, 

“O teu direito de janela – O teu dever de árvore” defendeu a plantação 

de vegetação e de árvores nas janelas, varandas, terraços e telhados 

de edifícios. O artista concretizou estes ideais no Projecto árvore-

locatária na “Trienal de Milão” em 1973.92 

 

                                                
92 Sobre Hundertwasser cf.p.49 deste trabalho. 
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Lugar/Antena 

Da minha janela vi, cada fim de dia do último Inverno, a repetição do 

mesmo cenário, dos mesmo movimentos que começam com o declínio 

da luz do sol e terminam com o ocaso. São muitas dezenas de 

pássaros muito escuros que voam em volta, cantam e poisam naquela 

antena quando começa o fim do dia. Olho outra vez e já lá não estão, 

ao lusco-fusco. É assim todos os dias e durante tantos minutos 

quantos dura o pôr do sol. A hora do seu ínicio e do fim, avança à 

media que os dias ficam mais longos. No princípio de Março de 2008 o 

acontecimento prolonga-se até às 19 horas. No fim de Março, os 

pássaros já lá não vão. Não sei qual é a explicação. A Primavera 

começou e mudaram de sítio. Estiveram ausentes até ao presente final 

de Verão e agora vejo-os regressar. Este é um lugar-antena sazonal 

que pede uma Janela D’Observação para ser visto através dela. 

 

 
Fig.37 - Lugar-antena. 
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Fig.38 - Lugar-antena. 
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Outros Projectos Artísticos 

 

 
Fig.39 - Da série “moradia 361” 2006-2007, Cláudia Conduto. 

 

Moradia 361 
Cláudia Conduto participou com Lara Almarcegui em “Territórios de 

Transição”, exposição organizada no âmbito da “I Trienal Internacional 

de Arquitectura de Lisboa” de 2007, em colaboração com a Galeria 

Luís Serpa - Projectos. A artista apresentou o seu projecto, “Moradia 

361”, uma instalação e fotografias, uma homenagem a um espaço, 

agora vazio, e a quem lá viveu e já não vive – os avós da artista. A 

artista propôs-se celebrar os espaços vazios que o não são, e ainda, a 

casa como representação da necessidade de nos situarmos no 

espaço. Estes são os dois aspectos teóricos que explicam esta 

referência e a relação com este trabalho. 
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Jardins Gulbenkian 
 

 
Fig.40 - Jardins Gulbenkian. 

 

Refiro os jardins da Fundação Gulbenkian enquanto projecto artístico 

de Gonçalo Ribeiro Telles e enquanto expriência de um lugar. 

O jardim apresenta-se-nos, diz Gonçalo Ribeiro Telles, como uma 

liberdade desenhada, uma sucessão de espaços e de situações de 

sol, luz e sombra que vão ao encontro das pessoas. Quando 

atravessamos o Jardim criamos uma paisagem habitada por pessoas 

e pelos sentidos que são despertados em nós. Para além do sol, da 

cor, da luz e da sombra, o jardim completa-se com as pessoas, a vida, 

o movimento, o sentido estético e os jogos de percepção possíveis. Os 

grandes espelhos de água circulares e bebedores para pássaros, que 

instalou em vários pontos deste jardim, ao nível do chão, horizontais, 

com dois dedos de água, põem o reflexo do céu na terra, invertem a 

percepção da paisagem. No jardim há uma sucessão de situações 

perceptivas que se podem cruzar e experimentar. 

Um jardim não surge para preencher um espaço, o jardim está na 

paisagem, tem meandros, orlas, veredas, cumeadas e sebes, um 

jardim integra-se e incorpora-se, não se instala. 
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Projecto Morro  
 

 
Fig.41 - Projecto Morro 

 

Este Projecto foi pensado por Hugo Canoilas e Vasco Costa, na 

exploração agrícola do “Projecto 270”, na Costa da Caparica. 

 

A peça segue o alinhamento das casas, está perpendicular ao mar, 

no enfiamento do terreno, (…). No chão plana a ideia poética de uma 

sombra e, no ar, uma enxada alada presa a uns cabos de aço liga o 

“Morro” a um grande pedaço de mato por desbravar. 

Convidaram sete artistas plásticos, com idades entre os 28 e os 38 

anos,(…) Pedro Barateiro, André Maranha, Francisco Tropa, Sancho 

Silva, Miles Thurlow, Ruben Santiago e Teresa Gillespie responderam 

que sim.(…) 

No “Morro”, a arte não está apenas em contacto com a natureza, é 

um prolongamento dela. (…) uma série de habitações precárias, que 

os habitantes ali chegados das ex-colónias foram melhorando(…). O 

“Morro” usa essa paisagem em seu proveito. É a arquitectura popular 

ao serviço da arte, herdada de Merzbau e de Oiticica (…) os vestígios 

da sua labiríntica “Tropicália”, que pretendia recriar a arquitectura 

orgânica e a construção espontânea das favelas cariocas.93 

                                                
93 O Público, 5 Outubro 2007. 
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Habitamos o vazio por tempo escasso. 
 

 
Fig.42 - Habitamos o vazio por tempo escasso. Instalação. Ana Vidigal. 

 

No âmbito da “I Trienal  de Arquitectura de Lisboa 2007”, para além 

das reflexões que ficam atrás referidas94 incluo a intervenção de Ana 

Vidigal que visitei no Polo II, na Cordoaria Nacional. 

Os excertos são do texto da artista no respectivo flyer:  

Habitamos o Vazio por Tempo Escasso por Ana Vidigal: 

(…) Como o “arrastar” (ao vazio) para dentro de quatro paredes? 

(…) 

Optei, então, por fazer a sua apresentação numa peça 

“transportável”. Levá-lo para dentro da Cordoaria Nacional dentro de 

uma casa móvel, (…) 

“As raposas têm tocas e as aves do céu, ninhos. Mas o filho do 

homem não tem onde reclinar a cabeça.” Mateus,8.20 

(…) 

A estória do vazio é-nos contada por pormenores. Os espaços e os 

objectos encontrados ao abandono foram fotografados, dando assim 
                                                
94 cf.p.56 e p.112 deste trabalho. 
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ao espectador relatos de uma vivencia passada e hoje abandonada. 

Logicamente a escolha desses pormenores é subjectiva, pois é a 

minha “visão” do local que é transmitida. 

 
Fig.43 - Habitamos o vazio por tempo escasso. Instalação. Ana Vidigal. 
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5. Proposta Curatorial. Conceitos e etapas. 

Ter-me feito acompanhar na pesquisa de projectos, autores e personagens 

interessados em sinais e marcas na cidade, no exercício de uma memória 

crítica para tornar essas marcas poderosas metáforas sociais, a este facto 

não será alheio a minha própria memória objectiva e subjectiva que marca e 

condiciona a vontade e capacidade de ver, analisar ou mesmo pensar os 

lugares. 

 

Toda a arte é ilusão e trabalho de memória, diz Guy Schraenen a propósito 

de Christian Boltanski.95  

 

Os arquitectos europeus que a partir dos anos 20 emigraram para Los 

Angeles perceberam a cidade como uma possibilidade.(…) 

(…)estamos sempre a ver coisas que não estão de facto na cidade mas 

numa ideia que temos dela. 

(…) Ao contrário da regra corrente na metrópole, aqui é possível andar a 

pé. 96 

 
“A Walk to Remember” (2005) foi um projecto expositivo, que partiu de 

diferentes visitas guiadas a Los Angeles pelos artistas convidados - John 

Baldessari, Paul McCarthy, entre outros, residentes em Los Angeles. Foram 

distribuidas câmaras fotográficas descartáveis pelo público. A exposição 

consistiu no conjunto das imagens registadas nos percursos desenhados 

pelos artistas, a partir das suas afinidades com os lugares, com a história da 

cidade, e com as proximidades à figura do flâneur de Walter Benjamim, o 

observador da vida urbana contemporânea. 

 
Mas a cidade não nos conta o seu passado, contém-no como as linhas da 

mão, escrito na esquina das ruas, nas grades das janelas, nos corrimões das 

                                                
95 In Folha de sala, Exposição na Biblioteca de Serralves, Julho 2006. 
96 O Público, 23 Fevereiro 2007. 
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escadas nas antenas dos pára-raios, nos postes das bandeiras, cada 

segmento marcado por sua vez de arranhões, riscos, cortes e entalhes. 97,  
 

Parti de um enunciado que, fundamentado em projectos já realizados como 

os que evoco, e nos lugares eleitos para a reflexão, os configurou como 

alternância aos fluxos urbanos mais previsíveis, como oportunidade para o 

exercício de contemplação que atravessa este trabalho. A Proposta 

Curatorial consiste num convite e num desafio de concretização dessa 

possibilidade e desse exercício.  

A escolha do artista Pedro Morais tem a ver com continuidade de 

acompanhamento e identificação com a proposta, desde a sua génese mais 

especulativa até ás opções mais estruturantes que aconteceram com o 

movimento e as experiências do olhar, do ver e do pensar: 

 

Cada um dos projectos de Pedro Morais, cujo trabalho tem vindo a ser 

desenvolvido a partir da década de 60, constrói uma situação que confronta o 

visitante com um desafio da percepção e do conhecimento transfigurador do 

lugar onde se encontra.(…) 

(…) prática que está ligada à pulsação da própria vida, à necessidade de 

estarmos atentos a cada instante.98 

 

A presente proposta consiste em atravessar espaços urbanos como lugares 

artísticos – trabalhos, conceitos, processos e contextos. 

Tomar espaços e lugares e olhá-los como objectos da curadoria; de como a 

curadoria pode ser a construção de pontos de vista. O propósito será 

instaurar processos de auto-reflexão; será apropriar-se dos lugares através 

da experiência, para os pôr em questão. 

A curadoria tida como um meio e o curador como um mediador para 

questionar discursos e estimular públicos através da ideia da proposta 

artística tida como interface ou como nó (hub) como a communication 

creature. 99 

                                                
97 Calvino:1990:15. 
98 João Fernandes, in folha de sala, Locus Solus lll, Pedro Morais,2006,Serralves. 
99 Ammann:52. 
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Feitos os percursos questionei-me quanto à forma de representar o 

mapeamento das minhas derivas: 

 

Maps give us the measure of a place and the relationship between places 

(…) maps as a means of visualization.100 

 

Os percursos realizados, foram percursos físicos, mentais e emocionais. 

Percorri zonas de cidade, física e emocionalmente. Associei prazer e vida de 

espírito aos percursos normais do quotidiano. 

Represento os lugares de uma forma abstracta, assinalando 

numericamente o levantamento e a percepção fotográfica do lugar, que, no 

corpo teórico do trabalho corresponde a uma topografia assim definida: 

Verde/natural/artificial/cultivado/ hortas 

Limites/subúrbios 

Expectância/ausência 

Lugares/cenários 

Construído/Não construído 

Ruína/abandono 

Devoluto/baldio 

Tempo/memória 

Sinais/marcas 

Feridas/cicatrizes 

Camadas/superfícies.  

O meu projecto assenta e consiste nesse levantamento selectivo, e, antes 

disso no próprio percurso até ao levantamento, também na leitura, escrita e 

registo psicogeográfico de cada lugar. 

As narrativas psicogeográficas estão numeradas, numa relação com o 

mapeamento. 

Para que este trabalho possa abrir para uma exposição, partilho todo o 

processo e reflexão com o artista para que acrescente propostas para olhar e 

ver os lugares seleccionados. 

                                                
100 Image & Narrative, online Magazine of Visual Narrative. Strategies in Eugenio Dittborn’s 
Airmail Paintings, Valeria de Los Rios, July 2006 
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O resultado nos outros fica em aberto, a partir da proposta de os levar a 

pensar e visitar lugares, enquanto lugares expectantes, abertos e relacionais. 

O espaço será tido como conceito e processo de relação: (…) space was 

not just a room in a gallery or museum, but part of a dialectic idea of inside 

and outside.101 

O trabalho curatorial não se sobreporá aos lugares, mas estimulará zonas 

de contacto através de uma capacidade comunicativa facilitada.  

Chamará a atenção para os lugares mais do que para as questões de 

autoria, aproximando conteúdo artístico, lugar, divulgação e produção de 

discursos. 

Art is a continuing reflective encounter with the world in which the work far 

from being the end point of that process, acts as an initiation of and focus for 

the subsequent investigation of meaning. 102 

 

Na minha experiência do caminhar e registar, pareciam misturar-se cada 

dia os fazeres curatoriais e artísticos. A pesquisa de campo fez-se pela 

caminhada, uma experiência simbólica e um instrumento estético. 

Experimentou-se e percepcionou-se a paisagem e a arquitectura urbanas, os 

lugares menos olhados e mais esquecidos. 

Mapeados os lugares chamarei outras atenções, outros olhares sobre eles. 

Como dá-los a ver, a percepcionar e a fruir, fazendo do olhar um 

instrumento e uma forma de intervenção no espaço?  

Quando percebi o que e como queria olhar e dar a ver o que procurava, qual 

era o filtro e o enquadramento, percebi que o interesse ia para os lugares 

híbridos e impuros, no seu contexto, com os outros lugares adjacentes, ao 

fundo e através. Assim admitir que ver, é ver através dos lugares e da 

paisagem, da arquitectura e das pessoas, uns através de outros, em 

diferentes planos ou em adjacência, uns no enquadramento de outros. 

Estavam focadas as referências essenciais - Gordon Matta-Clark, Robert 

Smithson e Lara Almarcegui. 

Lembrei-me da primeira conversa com o Pedro Morais, quando falámos da 

figura do flâneur, a propósito de André Cepeda e de uma sua exposição – 

                                                
101 Ammann:50. 
102 Archer:1997:215. 
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“Moving” – no Solar, Galeria de Arte Cinemática, Vila do Conde em 2006. 

Nessa conversa falámos de baldios. 

São baldios os terrenos possuídos e geridos por comunidades locais. 

Os baldios constituem, em regra, logradouro comum, designadamente para 

efeitos de apascentação de gados, de recolha de lenhas ou de matos, de 

culturas e outras fruições, nomeadamente de natureza agrícola, silvícola, 

silvo-pastoril ou apícola. 103 

 

Uma conversa prévia situou a pesquisa e a escrita. 

O Pedro falou em Marcel Duchamp , “Étant donnés: 

1º La chute d´ eau , 2º Gaz d´ eclairage” (1946-1966) 

Tivemos de voltar a esta conversa. E também ás imagens em movimento. 

Pude ter comigo, durante semanas, emprestado pelo Pedro, o “Manual of 

Instructions for Étant Donnés:  

1.º La chute d’eau 

2.º Le gaz d’eclairage” 

É uma edição fac-similada a partir do original, pela mão de Duchamp, que, 

de 1946 a 1966 trabalhou silenciosamente no seu estúdio em Nova Iorque. 

 
O que falámos, eu e o Pedro Morais, foi importante para o que escrevi. 

No meio do caminho, foi  preciso voltar atrás e repensar o processo de ver 

e dar a ver, relacionar com as intervenções de Gordon Matta-Clark em ruínas 

urbanas, e certamente com a proposta do Pedro de construir dispositivos, as 

suas “Janelas D’Observação” dos lugares da minhas derivas, a partir da  

ideia recorrente no meu escrito de que "ver é ver através de". 

Ned Smyth, colaborador de Matta-Clark, afirmou:  

It was like watching a movie on a shaped screen.(…) Gordon cut through 

the urban landscape. 104 

Os lugares que registei fotográficamente são também molduras para 

através delas ver a cidade, ao lado, atrás, ao fundo, em baixo e em cima, 

desencadeando pensamentos e outras possibilidades de ver:  

 

                                                
103 Artigos 1º e 3º da Lei dos baldios (Lei nº68/93 de 4 de Setembro) 
104 www.artnet.com 
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Um dos paradoxos da fotografia é essa porta giratória que leva, sem 

cessar, aquele que olha, da utilização transitiva, à utilização estética e vice-

versa.105 

 

Avançámos na proposta curatorial e concluí, em Outubro de 2007, o 

mapeamento dos lugares feito a partir das minhas deambulações. 

 

Ponto da situação em Novembro de 2007 

1. Tenho um cd com um power point, com a sequência de imagens que 

registei. O powerpoint visiona-se manualmente, imagem a imagem, numa 

sequência que tem a ver com o sentido geográfico, mas também temático, da 

pesquisa. Este cd faz parte deste trabalho. 

2. Neste momento o título da tese é qualquer coisa "entre": 

"Lugares/Campos Visuais" 

Subtítulo: "Entre o construído e a ruína, o vazio e o verde" 

3. Está pronto o mapa das localizações dos diferentes Lugares. 

4. Estou a escrever os textos que acompanham cada imagem ou conjunto 

de imagens que podem ou não ser incluídos no power point final, embora 

projectar texto possa ser aborrecido e desinteressante.  

5. O Pedro Morais disse-me que começou a desenhar os dispositivos para 

observar os lugares que mapeei. Entreguei-lhe também uma espécie de 

resumo prévio da proposta curatorial a partir dos nossos encontros, da 

pesquisa e documentação. 

 

Proponho assim transportar para a reflexão e Proposta Curatorial, um 

universo de ilusões e de representações através das imagens do que foi visto 

quando se deambulou na cidade. 

O que eu vi e o que outros viram e que foi registado pela câmara 

fotográfica, aquilo que fica registado a partir do que se vê, no momento, não 

são imagens perfeitas, nem são reproduções da realidade, são imagens 

transitivas que transportam uma história e um processo e que reportam ao 

momento e ao contexto da deambulação, abrindo outras possiblidades. 

                                                
105 Quartos Duplos, de Duve;p:31 
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A partir desta experiência se desenvolveu a  Proposta Curatorial focada nos 

lugares e no artista, que  pensou, desenhou e concebeu o modelo das 

“Janelas D’Observação” dos lugares seleccionados. 

 Estas “Janelas D’Observação” não são fixas, podem ser instaladas em 

qualquer dos lugares,  para que se possa ver através. A janela permite 

ajustar o ângulo de visão ao lugar e ao observador, ao objecto e ao sujeito. A 

observação, será um acto solitário mas de interacção com o lugar e acontece 

com a deambulação a qual poderá ser não-solitária. 

Está feito o mapa com os lugares da cidade assinalados, dos quais 

seleccionámos alguns onde serão instaladas as “Janelas D’Observação” 

como convite para que se veja através delas. 

 

Si tout devient trop evident pour être vrai, peut-être reste-t-il une chance pour 

l’illusion. 106 

 

 
Fig.44 - Janela D’Observação, Pedro Morais. 

 

Estas Janelas D’Observação serão colocadas nos lugares que ficaram 

seleccionados nas narrativas e deambulações psicogeográficas. Esta é uma 

selecção prévia e não fixa, dado o carácter transiente destes lugares. 

Revisitei os lugares seleccionados (os números correspondem ao 

mapeamento): 

                                                
106 Baudrillard:2005:59 
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ilhéu-monumento do IC19 (1); lugar-horta da Graça(2); lugar-baldio da Rua 

Barão Sabrosa(5);casas abandonadas na Rua da Junqueira(12); lugar-árvore 

da Rua do Alecrim (13); terreno devoluto da Rua das Janelas Verdes(14) e o 

Lugar-antena (22). 

 

Para o desenvolvimento desta proposta foi importante  o encontro tido com 

Francisco Tropa no seu atelier, na Avenida da Liberdade em Lisboa, em 

Julho de 2008. 

Procurei este encontro pela relevancia e recorrências da ideia de “ver 

através” que acontecem na minha reflexão e que se inscrevem na Proposta 

Curatorial que é feita. 

Francisco Tropa falou de como valoriza algumas palavras e de como as 

convoca para o seu trabalho enquanto, como referiu, “contentores” de 

possibilidades, atravessando-os por exercícios, leituras, visões ou ilusões.  

 

Ao ver e ler, atravessa, e esse “ver através” desoculta o mais críptico, 

emoldura o que está banalizado, ou ainda, constrói uma ilusão. 

As suas fontes ou referentes são presenças nítidas e claras que 

atravessam o processo criativo: 

“As fontes, muitas das vezes, fontes clássicas, estão muito claras na minha 

cabeça.”107 

 

Francisco Tropa parece gostar de falar destes processos, e, ouvi-lo, torna-

se fundamental para que se veja e se possa ler e perceber novas 

possibilidades através do que fica dito: 

 

“Ver pode ser desocultar ou atravessar desde a opacidade à transparência, 

à luz.” 108 

“Ver pode ser conduzir um cego.” 109 

 Acrescento aqui uma frase oportuna que acompanha uma sua posterior 

proposta, de Setembro de 2008, no “Voyeur Project View” em Lisboa: 

                                                
107 Conversa com Francisco Tropa no seu atelier, em 16 de Julho de 2008. 
108 Idem. 
109 Idem. 
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“ There is a crack in everything 

   that’s how the light gets in.”  

Uma coisa será atravessar para ver, e outra, diversa, será, contemplar o 

que já lá está.  

No nosso encontro, Francisco Tropa falou em contemplar versus 

“atravessar”.  

Falou em observatórios que convidam à contemplação, como propostas 

diversas de construções alucinantes, que convidam a atravessar e alucinar, 

que convidam à ilusão.  

 

As “Janelas d’Observação” cruzam estes dois propósitos, porque têm tanto 

de dispositivo de observação e contemplação do que lá está, nos lugares, 

como também de convite à ilusão e à imaginação.   

 

Em relação às fontes e referentes que Tropa elege: 

“Se eu posso eu faço outra coisa com coisas que já usei.”110 Isto porque, 

“Gosto de um léxico reduzido.”111 Tal como,  

“Gosto de ler uma coisa de várias maneiras”112. Isto porque, e evocando 

Marcel Duchamp : 

 

“Os objectos são como contentores, e as palavras, também.”113 

                                                
110 Conversa com Francisco Tropa no seu atelier, em Julho de 2008. 
111 Idem. 
112 Idem. 
113 Idem. 
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Conclusão 

I realized that I could established a relation between art and town and suburb 
planning.  
Dan Graham 

 
A Proposta Curatorial que é feita construiu-se ao longo da pesquisa teórica 

e documental, cresceu com as derivas feitas. Cada dia a Proposta ficou mais 

definida.  

 A abordagem iniciou-se de fora, isto é, do espaço suburbano, mais 

precisamente, a partir das hortas das auto-estradas, que se apresentam 

como fortes documentos de diversidade e de intersticialidade, que deram o 

mote e o sentido que foi, de fora para dentro, do espaço suburbano até ao 

espaço da cidade que diariamente percorremos. 

Partindo da auto-estrada, ou do itinerário complementar de acesso à 

cidade, IC19, fiquei focada nesta relação, íntima e entrópica, da terra com as 

marcas da existência de vida emergente e diversidade dentro da cidade.  

 

Roads no longer merely lead to places, they are places.114 
John Brinckerhoff Jackson 

 

Comecei na intersticialidade suburbana e procurei extensões, raízes destes 

lugares, nos bairros urbanos e nas artérias percorridas. Encontrei lugares e 

fui cartografando afinidades que se podem apresentar aos olhos urbanos 

como obras plásticas, colagens que acontecem e se revelam a partir da 

circulação e fixação de actividades e diversidades humanas. 

 O espaço que mapeei constitui um fragmento e um contributo para pensar 

a terceira paisagem ou o terceiro espaço da cidade, e, na realidade, as 

chamadas deambulações, que marcam todo o trabalho e a sua estrutura, 

foram conduzidas pelo que se traz na cabeça, e dizem mais acerca do que se 

pensa e sente do que acerca do que se vê enquanto se pensa, sendo este 

outro aspecto da ideia recorrente de que quando se vê “é através de”. 

                                                
114John Brinckerhoff Jackson, A  Sense of Place, a Sense of Time,Yale University Press. New Haven 
and London, 1994.  
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No processo, misturaram-se os fazeres curatoriais e artísticos e a reflexão 

foi e está a ser uma auto-reflexão, uma experiência pessoal; este é o seu 

resultado. Terá sido fundamental para uma desejada pertinência, fazer-me 

acompanhar conceptualmente de todos os que referi e que deram 

importância total à cidade e se focaram no que ela oferece. Sem o contexto 

urbano estas reflexões e derivas não ganhariam sentido. O substracto é o 

espaço urbano e a psicogeografia, enquanto estudo e experiência de 

urbanidade, dos fluxos e impactos diários na solidão, enquanto condição 

humana, e no anonimato, nos indivíduos, nas pessoas e nos lugares, 

enquanto potencialidade e desafio. 
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