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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 Breve Descrição da Disciplina de Escultura III e o seu possível alinhamento com

a Licenciatura em Escultura

A disciplina de Escultura III (disciplina nuclear de cariz anual) está inserida no quarto ano

do plano de estudos da Licenciatura de Escultura. Neste ano lectivo, de 2008-09, esta

disciplina está a ser leccionada pela última vez devido à reforma que teve início no ano

lectivo 2004-2005 e que se prolongou por 4 anos lectivos. A nova reforma, cujo objectivo é

alinhar a Licenciatura de Escultura com o acordo de Bolonha (Licenciatura de 3 anos

lectivos), produzirá os seus primeiros licenciados neste ano lectivo, quando terminar a

disciplina de Escultura VI (semestral), pelo que a presente aula também foi planeada para

ser apresentada no contexto da disciplina de Escultura VI do plano de estudos vigente.

          A disciplina de Escultura III pretende ser uma iniciação ao processo de criação

artística no espaço público, o que significa não ser intenção desta disciplina estabelecer

uma hierarquia entre as matérias mais tradicionais de expressão plástica. Neste sentido, o

aluno é encorajado a trabalhar na linguagem visual que entender mais adequada para

prosseguir os seus interesses futuros num segundo ciclo de estudos, seja no âmbito da

escultura ou não. Contudo, no nosso entender, esta cadeira não deve ser considerada

como interdisciplinar, pois não se trata de estimular os alunos a trabalhar com vários

suportes ou a estabelecer relações entre eles, mas sim em fazer uma escolha de

suportes. O objectivo prévio pretende que cada aluno procure uma multiplicidade de

projectos e resultados sem ser impelido para a ideia de multiplicação de suportes – a não

ser que seja essa a sua pretensão.

“A Aldeia da Luz como ponto de partida para o projecto” desta disciplina pretende

fornecer ao aluno a oportunidade de desenvolver uma experiência de trabalho que não

crie demasiadas limitações ao processo autónomo de criação plástica e ao seu resultado.

O mote de trabalho proposto ao aluno tem com objectivo ensinar uma metodologia de

execução escalonada no tempo. Num primeiro momento os alunos são convidados a

efectuar um trabalho tão profundo quanto possível de documentação e identificação dos

materiais que lhe interessam (referência e investigação). Nas fases seguintes analisa-se o

material definido e ensaiam-se as várias possibilidades de concretização do projecto, para

finalmente optar-se pela proposta mais articulada e avançar com a sua produção.
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A responsabilização que este processo envolve ambiciona proporcionar a

autonomia desejável aos educandos, preparando-os para as exigências de desempenho

que surgirão nos anos posteriores da sua profissionalização, pois é na energia aplicada

na capacidade de produção autónoma que muitas vezes se baseia o sucesso de uma

prática artística. Este processo de trabalho de autonomização e responsabilização permite

ainda ao aluno operar um incremento conceptual e atingir um grau de maturidade

essenciais para o seguimento do seu percurso no segundo e terceiro ciclos de estudos na

Faculdade de Belas Artes, quer sigam a via artística e se tornem artistas, como se

pretende, quer frequentem a via de ensino ou escolham uma qualquer outra actividade

afim.

Com a excepção das aulas de apresentação teórica, a orientação pedagógica

centra-se na ideia de crescimento e maturação de cada aluno de forma a ajudar o

estudante a identificar o “seu” caminho individual, dando-se prioridade ao contacto

personalizado. Mesmo se nalguns momentos é relevante alertar para problemas

processuais comuns a vários indivíduos, o foco geral está na orientação do “indivíduo

criador”. Para tal, aprofundam-se as possibilidades de desenvolvimento do trabalho por

meios bidimensionais, tridimensionais ou outros possíveis, que obviamente ficam

disponíveis de acordo com a necessidade de cada aluno e de cada projecto em concreto.

O trabalho de cada educando é, portanto, acompanhado por professores de escultura,

sendo também importante que as diversas tecnologias estejam ao dispor dos alunos.

Estes devem ainda aprender a entender a Faculdade como laboratório de apoio, que

permite dar acesso a várias áreas de especialização técnica. Assim, do ponto de vista

prático, esta disciplina também é importante para permitir um rápido entendimento do

funcionamento da Faculdade.

Neste documento pretende-se analisar o trabalho na disciplina de Escultura III e

transpor a apresentação de uma aula como exemplo pedagógico que acentue as ideias

lançadas neste projecto. Para além disso pretende-se estabelecer uma ligação e tentativa

de análise dos efeitos e benefícios desta aprendizagem nos anos mais tardios do

Mestrado, testando a eficiência dos planos pedagógicos de trabalho que decorreram nos

4 anos de licenciatura. Neste sentido fez-se uma experiência com os alunos da disciplina

de Escultura III (alunos finalistas), cujo programa tem como ponto de partida a temática da

Aldeia da Luz com vista a trabalhar uma obra de arte pública.
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1.2 O Programa da disciplina de Escultura III

Disciplina: Escultura III (Nuclear, Anual)

Natureza da Disciplina: Índole Artística
Agrupamento: 7º grupo – Escultura Integrada, Espaço Arquitectónico,
                        Urbano e Ambiental.
Área de Estudos: Artes Plásticas – ESCULTURA
Ano Lectivo: 2008-2009
Regente: Professor Escultor António Matos
Docente: Assistente Convidada Ângela Ferreira

PROGRAMA

Objectivos

Consistem em fornecer uma formação ordenada e sistematizada, proporcionar um
conjunto de instrumentos operacionais que possibilitem aprofundar as metodologias
da investigação e a criação artística nos domínios da Escultura relacionados com os
espaços Arquitectónico, Urbano e Ambiental.

Metodologia

1. Com o intuito de promover o desenvolvimento individual do aluno, e a sua
metodologia de trabalho baseada na investigação, propõe-se a realização de
um trabalho teórico que documente e substancie o entendimento do trabalho
de criação artística. Este documento teórico, que também deve ser ilustrado,
serve de complemento ao projecto de Escultura (desenvolvido durante todo o
ano e orientado individualmente).

2. No âmbito da criação artística aprofunda-se a interacção com as disciplinas de
índole Científica e Tecnológica, orientando o aluno em direcção de uma
metodologia projectual sistematizada por fases distintas que contemplam a
produção final de uma escultura a instalar em espaço público (Arquitectónico,
Urbano e Ambiental)

Síntese do Desenvolvimento Programático

Parte I

Projecto curto de ensaio. Escultura pública fictícia na Aldeia da Luz. Apresentação
final em maqueta.

Parte II

Fase 1 (referenciação): identificação e estudo do objecto e espaço. Métodos e técnicas
de investigação em Escultura. Procura e definição dos conteúdos gerais e individuais.
Investigação teórica em torno do lugar e em torno da Escultura.
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Fase 2 (análise e criação): Escultura – No Espaço Arquitectónico, Urbano e
Ambiental.  Trabalho individual de invenção de várias propostas de trabalho.
Desenhos, modelos preparatórios e modelos definitivos. Projecto e maqueta.

Fase 3 (Realização): análise e escolha de proposta, a realizar em conjunto com a
professora, e realização da mesma à escala real. Instalação da escultura no espaço
escolhido.

Concurso/Simpósio/Workshop/Seminário/Exposição/Intervenção Pública

Avaliação

A avaliação desenvolve-se em concordância com os métodos de ensino/aprendizagem
e de investigação adoptados.
A avaliação contínua realiza-se ao longo do ano lectivo, mediante as respostas de
trabalho que o aluno vai concretizando. A avaliação periódica é considerada como
complemento da avaliação contínua, permitindo fazer um balanço nos dias 4 e 11 de
Dezembro de 2008 (fim da Fase 1), 16 e 20 de Abril ( fim da fase 2 ) e 15 e 18 de
Junho de 2009, da qualidade do aproveitamento, do nível de integração no processo
da disciplina e do grau de frequência às aulas.
A Avaliação final decorre entre 22 de Junho e 24 de Julho com data a marcar.

Bibliografia

AA.VV.: Art in Public, What, Why, and how, Sunderland, AN Publications,1992.

AA.VV.: Arte nas auto-estradas, (Dir: Miguel Figueira de Faria), Brisa, Lisboa,
Edições INAPA, 2001.

AA.VV.: Dicionário de Escultura Portuguesa, (Dir: José Fernandes Pereira), Lisboa,
Editorial Caminho, 2005.

AA.VV.: Principes d’analyse scientifique, La Sculpture, Paris, Imprimerie Nationale,
1978.

 AA.VV.: Urban Encounters,   Art- Architecture- Audience, ICA,   Univesity of
Pennsylvania, 1980.

KWON, Miwon; One Place After Another - Site-specific Art and Locational Identity.
The MIT Press. Cambridge Massachusetts, 2002

DOSS, Erika Lee; Spirit Poles and Flying Pigs- Public Art and Cultural Democracy,
Washington and    London, Smithsonian Institution Press,1995.

DUQUE, Felix; Arte Público y Espacio Político Editiones Akal, Madrid, 2001.

FEYO, Barata; A Escultura de Alcobaça, Arte Portuguesa, Edições Ática, 1945.
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FLORIAN Matzner (Ed.) Public Art- A Reader, Hatje Cantz Publishers, Ostfildern-
Ruit, 2004.

FRIEDMAN, Terry; The Alliance of Sculpture and Architecture, Leeds, The Henry
Moore Centre for the Study of Sculpture, 1993.

MACEDO, Diogo de; Machado de Castro, Lisboa,Nova Colecção de Arte
Portuguesa, Artis, 1958.

MACHADO de CASTRO, Joaquim; Descripção Analytica…, Lisboa, Edição da
Academia Nacional de Belas Artes, 1975.

Dicionário de Escultura, Lisboa,  Edição da Livraria Coelho, 1937.

MADERUELO, Javier; El Espacio Raptado, Interferencias ..., Madrid, Mondadori,
1990.

La Pérdida del Pedestal, Madrid, Círculo de Bellas Artes, Visor Dis. 1994.

Arte Público, Diputatión de Huesca, 1994.

Escultura Contemporânea en el Espacio Urbano,  Electa España S.A., 1999.

RODRIGUES, Francisco Assis; Dicionário Technico e Histórico:… Lisboa, Imprensa
Nacional, 1875.

SENIE, H. F. Contemporary public sculptures. Tradition, Transformation, and
Controversy, Oxford Univerity Press. 1992

SCHULZ-DORNBURG, Júlia; Arte y Arquitectura: …, Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, 2000.

Catálogos

Inklusion Exklusion: Versuch, einer neuen Kartografie der Kunst im Zeitalter von
Postkolonialismus und globaler Migration, Cologne, Dumont,1996.

50 espèces d’espaces, Centre de la Vieille Charité e MAC, M.M. 1998/99.

Arte Urbana/Urban Art,Parque EXPO 98.SA

1.3 A Aula Seleccionada para Apresentação

A lição seleccionada para estas provas é precisamente a aula de apresentação da
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disciplina, que tem como finalidade enquadrar a disciplina e o trabalho a desenvolver no

decorrer do semestre, pelo que está naturalmente inserida na primeira ou segunda lição

do plano de aulas da disciplina de Escultura III.

Sem pretender iniciar desde logo a transmissão de conhecimentos concretos,

como o entendimento da complexidade do processo criativo e das suas possíveis

abordagens, esta aula inaugural é um dos momentos-chave da disciplina, pois além de

compreender uma exposição oral do propósito do processo do trabalho em causa também

contém a apresentação teórica/imagética da história da Aldeia da Luz, o que passa pela

visualização de um documentário da realizadora Catarina Mourão sobre a temática em

questão. É neste momento, portanto, que se criam no imaginário de cada estudante

imagens muito concretas sobre o tema escolhido, imagens essas que serão a chave de

desenvolvimento do projecto e do trabalho individual.

CAPÍTULO 2 - RELATÓRIO DA AULA TEÓRICO-PRÁTICA

2.1 Objectivos Gerais

2.1.1 A Concentração na Ideia de Projecto

O objectivo do programa do presente ano é fornecer ao aluno os princípios que regem o

funcionamento da ideia de Projecto como metodologia de trabalho artístico.

Recorrentemente os estudantes começam a sua educação visual com muitos

preconceitos sobre o processo de criação artística, o mais comum dos quais refere-se ao

popularizado mal-entendido de que a produção artística é completamente dependente da

“inspiração”, sendo dela que provém o sucesso do processo de criação. Essa ideia

preconcebida também afirma que a qualidade daquilo que é produzido se situa

exclusivamente no domínio do subjectivo e, como tal, não pode ser julgada com critérios

estabelecidos e comuns a muitas produções similares, antes depende do “estado de

espírito” de cada um.

Na realidade, a noção de que a Arte pode (e deve) ser partilhada por todos implica

que, a nível universitário, se trabalhe com profissionalismo e um certo grau de

especialização, pelo que existem critérios materiais comuns que servem para estabelecer

uma análise e avaliação qualitativa, critérios esses que podem e têm de ser aprendidos. É
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precisamente na Faculdade que o educando deve desenvolver a capacidade de produção

de uma metodologia de Projecto filtrada por uma linguagem pessoal, e isso passa

precisamente pela consistência, pela coerência, assim como pela investigação de

informação e sua disseminação. Mesmo quando a metodologia de trabalho apropriada à

produção artística resulta em produções visuais distintas, essa metodologia deve ser

consistente e de qualidade.

Esta disciplina serve, portanto, para aprofundar com os alunos o conceito de

Projecto Artístico como algo que se constrói através de metodologias específicas, com

capítulos e acções sequenciais, e de como estas servem para a produção de uma obra de

arte. A primeira noção incutida ao educando é a de que os projectos artísticos têm como

ponto de partida algo de “real”, seja um evento ou um dado científico, o qual deve ser

procurado, investigado e analisado em grande detalhe. Este processo implica, por isso, a

constituição de um arquivo com materiais distintos alusivos ao conceito e às imagens,

pelo que na maioria das vezes já inclui uma investigação visual.

Pretende-se, assim, que o aluno acabe o semestre com um Projecto finalizado e

cuja legibilidade permita entender até que ponto o conceito de um trabalho alicerçado

numa metodologia foi idealizado e apreendido como ferramenta de trabalho a ser utilizada

em fases posteriores da aprendizagem e mesmo na vida profissional, num processo que

depois se vai personalizando e sofisticando com a maturação do aluno/artista.

2.1.2 Definição das Etapas do Projecto

Desde muito cedo que nos programas das disciplinas das várias licenciaturas da

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa se orientam os alunos para o

desenvolvimento, aprendizagem e aperfeiçoamento de uma metodologia processual de

trabalho. Num nível de educação artística superior a metodologia de projecto tem de ter

um vínculo muito personalizado, quer em relação ao projecto específico a desenvolver

quer com o próprio discurso artístico desenvolvido pelo aluno. É por isso que logo na

disciplina de Introdução à Escultura, no 1º ano, os alunos são envolvidos numa

apresentação teórica dos conteúdos de projecto, por sua vez já no 3º ano têm uma

disciplina que se intitula Projecto. Para a disciplina de Escultura III que agora está em

discussão considerou-se o desenvolvimento e articulação de projecto como sendo um

processo divido em três fases ou etapas de trabalho.
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Fase 1 – Fase de análise ou referência, em que se investiga o referente, se recolhem os

materiais teóricos e visuais, se visita o espaço ou local de inserção do projecto, se

consultam catálogos e se procuram obras de outros artistas cujos trabalhos possam vir a

influenciar e contextualizar historicamente o projecto. Nesta fase faz-se a preparação do

terreno conceptual, visual e prático, sem que o aluno tenha ainda de se comprometer com

uma intencionalidade, formato ou mesmo materialização de ideias. Não há especificações

de materiais a gerir, mas encoraja-se uma investigação criativa e laboratorial que possa

induzir a descobertas pessoais de ordem formal e conceptual. Trata-se de uma fase em

que existe uma grande necessidade de comunicação entre o aluno e o professor, de troca

de informação sobre o material compilado, de conversas e discussões críticas, das quais

deve resultar uma orientação para o processo criativo do aluno e este aprende a

identificar e descobrir o material que tem potencial de interpretação artística para si

próprio. Esta fase é um momento significativo do processo educativo, que inclui grandes

descobertas no âmbito da capacidade de interpretação visual do material colectado,

permitindo ao aluno crescer como ‘leitor’ de obras de arte.

Fase 2 – Esta é a fase mais criativa, plástica e experimental do projecto. Aqui o aluno

comporta-se como um cientista no seu laboratório, devendo ser incentivado à

experimentação, a cometer erros, que muitas vezes o levam por caminhos aparentemente

incompreensíveis. Com a ajuda do professor, o aluno será orientado a aprofundar os

caminhos que já reconhece como sendo possíveis; ou será ajudado a identificar o seu

caminho por entre as suas tentativas cegas. Encoraja-se o aluno a trabalhar, em desenho,

fotografia, filme, vídeo, desenho, pintura, escultura etc., aproveitando a oportunidade para

também se mostrar a possível articulação entre os vários suportes. Logo que se encontre

uma lógica no projecto de cada aluno, capaz de ser utilizável numa materialização em

espaço público, deve-se apoiá-lo a desenvolver uma ideia mais concreta e especializada,

apropriada a passar à fase de produção.

Fase 3 – É a fase de produção por excelência. O material passa a ser tratado de uma

forma mais sintética, tanto do ponto de vista da ideia a desenvolver como da

materialização a apresentar, incentivando-se o aluno a desenvolver a ideia de um projecto

finalizado/acabado, uma obra de arte na sua versão pública. Os projectos podem ser

materializados a nível de maqueta, mas em geral exorta-se o aluno a produzir uma obra

de arte plástica, que sirva para testar a eficiência do seu trabalho plástico e conceptual e
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a noção de acabamentos finais. Para efeitos de avaliação o aluno deve ainda apresentar

um pequeno texto de contextualização da obra e das suas intenções, bem como algum

material de apoio que denote a capacidade de absorção do processo de trabalho e

entendimento da ideia de ‘projecto’.

2.1.3 A Referência como Ponto de Partida para o Projecto Artístico

A apresentação segmentada destas três fases de trabalho é apenas uma ferramenta

metodológica para facilitar a percepção da progressão do aluno na sequência de tarefas

do projecto, até atingir um trabalho plástico e conceptual coerente. Na verdade, o

processo criativo consiste numa complexa coordenação de eventos, imagens,

pensamentos e testes de visualização plástica que nem sempre são lineares, pelo que as

fases do seu desenvolvimento não são estanques. Pode mesmo afirmar-se que os

elementos da fase de referência/investigação têm o mesmo valor da fase de

experimentação. Isto porque o processo criativo se inicia no momento em que se definem

a ideia do projecto, muitas vezes amadurecida quase inconscientemente, e a escolha do

referente.

Deste modo, uma das primeiras exigências com que os alunos se confrontam é a

aplicação da sua criatividade, exigida logo desde a primeira aula e nas primeiras

respostas íntimas e pessoais aos dados a que são expostos. De suma relevância é

também a aptidão dos alunos em entenderem o material que escolhem para trabalhar. No

delinear de um projecto plástico individual e pessoal acontece muitas vezes o aluno fazer

uma excelente recolha de materiais mas não dispor dos dispositivos críticos nem da

experiência ou confiança plástica para os poder aproveitar. Neste sentido, a orientação da

fase de referência é da maior importância para fornecer ao aluno os alicerces da escolha

do caminho que deve ser percorrido na sua investigação. Sublinhe-se aqui o

encorajamento dado para a recolha de grande quantidade e variedade de material de

base, pois quanto mais diversificado for esse material, mais possibilidades de escolha de

caminhos e, como tal, maior a probabilidade de sucesso na conclusão do projecto.

2.1.4 O Modo como o Conteúdo da Aula Poderá Servir de Referência/Ponto de

Partida

O conteúdo da aula consiste na apresentação e introdução ao material de suporte do
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projecto, fazendo-o de forma aliciante e democrática para que uma variedade de pessoas

possam vê-lo como material individualizado. É neste momento que se procura apelar à

curiosidade do aluno, induzindo o entusiasmo pela descoberta e a necessidade de

documentar e registar.

Outro momento relevante da aula é a apresentação de elementos que possam ser

aproveitáveis plasticamente, associando-os a dados bibliográficos e materiais teóricos

importantes para a disciplina e a concretização do projecto, assim como para resolver

problemas práticos/espaciais. Ou seja, procura-se definir para o aluno o contexto amplo

da área de referência, que neste caso será a história alargada da Aldeia da Luz.

É, portanto, nesta aula que o aluno dá efectivamente início ao seu processo de

trabalho no projecto, sem qualquer intimidação no sentido de atingir resultados plásticos

demasiado imediatos.

2.2 Suportes

Cada lição desta disciplina tem uma duração de três horas. O preenchimento deste tempo

implica que a aula de apresentação se divida em três partes, com actividades sequenciais

mas variadas e separadas por um pequeno intervalo de 5 minutos:

a) A primeira parte consiste numa exposição teórico-prática da disciplina,

acompanhada da apresentação do trabalho de artistas plásticos cujas obras

possam servir de fundamento para o processo criativo em causa, bem como de

imagens e da leitura de textos sobre a Barragem do Alqueva e toda a sua história,

servindo as imagens para fornecer um historial visual das duas aldeias – a antiga,

que foi abandonada, e a recentemente construída;

b) A segunda parte é preenchida com o visionamento do filme documentário de

Catarina Mourão;

c) A terceira parte baseia-se numa discussão em grupo, de forma a facilitar a

interiorização da história e a identificação das primeiras imagens, opiniões e ideias

sobre o processo.

Para que a discussão em grupo seja produtiva é importante que cada turma não

inclua mais do que 20 alunos, um número que se entende adequado para permitir dar a

atenção devida e ouvir todos os seus elementos, incluindo aqueles que têm maior
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dificuldade em se exprimir em grupo. Também é importante ter em consideração que os

alunos, por esta altura, ainda não se sentem integrados no grupo e, portanto, alunos e

professores ainda estão em processo de apresentação, o que pode dificultar um pouco a

fluência da discussão. Para obviar esta situação a discussão assume um cunho informal e

os alunos são incentivados a disporem-se livre e confortavelmente pela sala nos vários

assentos que existem, cadeiras, bancos etc.

2.3 Sequência da Aula

A lição tem dois propósitos fundamentais. O primeiro é fornecer aos educandos uma visão

geral do processo de trabalho ao longo do semestre, informando-os do programa, dos

visionamentos e visitas de estudo a efectuar, assim como do papel de cada um destes

pontos no processo total. O segundo consta da apresentação de uma grande parte da

informação documental introdutória ao mote de trabalho, de forma a permitir o arranque

imediato do processo conceptual e criativo (a investigação já faz parte do processo

criativo, mas pode não ter resultados visuais imediatos).

2.3.1 A Barragem do Alqueva: Descrição Geográfica, o Problema da Água no

Alentejo e o Potencial Problema Ecológico

Ao longo do século XX os modelos de crescimento económico tiveram de

encontrar soluções capazes de satisfazer as elevadas necessidades de energia que o

progresso e o desenvolvimento das sociedades exigiam. Em países como Portugal, sem

recursos petrolíferos ou outras fontes de energia, essa solução passou pelo

aproveitamento dos recursos hídricos existentes, cujo primeiro ímpeto culminou no grande

programa de construção de barragens levado a cabo pelo Estado Novo nas décadas de

1940 e 1950, muitas vezes associado a políticas que pouco se preocupavam com os

problemas sociais e ambientais criados a jusante. A barragem alentejana do Alqueva é

um dos projectos tardios desse programa, que não chegou a ser construído mas foi sendo

adaptado aos sucessivos modelos de desenvolvimento do país.

No Alentejo, uma região caracterizada por ter um clima agreste de Verões

prolongados e muito quentes seguidos de Invernos frios e pouco chuvosos, a água

sempre foi um bem raro, tendo mesmo fomentado uma história social e religiosa muito

complexa. Nos finais do século XX, contudo, a percepção do agravamento dos problemas
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decorrentes das alterações climáticas, dos riscos de desertificação e a real escassez de

recursos hídricos fez com que o aproveitamento da água, a sua utilização,

armazenamento e racionalização, se tornasse um objectivo prioritário para a

sustentabilidade do desenvolvimento regional, acabando por conduzir à construção do

velho projecto da grande barragem na metade meridional do país. Como a barragem

aproveita as águas do grande “rio do sul”, o Guadiana, o impacto da sua construção

também se reflecte no território envolvente dos dois países ibéricos, beneficiando o Alto e

o Baixo Alentejo e as duas margens deste rio fronteiriço.

Hoje em dia, a longa história de desentendimentos na gestão e partilha de água

entre vizinhos, mas também entre Portugal e Espanha, tem um outro enquadramento,

pois existe cada vez mais a consciência da necessidade de controlar e gerir com sensatez

as riquezas naturais. A ideia de falta de água tornou-se um tema relevante e assustador,

levando a que este elemento tenha sido elevado a categoria de “bem patrimonial”. Cuidar

dos recursos hídricos é agora quase tão importante como zelar pelas fontes petrolíferas

ou pelos metais preciosos. Vejam-se os esforços de educação que se fazem através de

experiências museológicas como a bacia do Alviela, a nascente que fornece água a

Lisboa, com o seu bloco museológico “Carsoscópio do Alviela”, em Alcanena.

A barragem do Alqueva situa-se no local onde afluem ao Guadiana o Rio Degebe

e o Rio Ardila. A albufeira planeada estende-se por 83 km ao longo dos concelhos de

Moura, Portel, Mourão, Reguengos de Monsaraz e Alandroal. O sistema global de rega

permite equipar 110 mil hectares e tem uma rede complexa de canais e condutas, com

cerca de 5 mil km. Esta barragem é o maior empreendimento deste tipo na Europa – tem

96 metros de altura – e a sua reserva de água é apresentada como sendo vital na luta

contra a seca e para garantir água regular às populações, permitindo ainda produzir

electricidade e transformar e modernizar a agricultura do Alentejo. Todos estes efeitos,

aliados ao desenvolvimento de uma região turística nesta zona do Alentejo, projecto de

extrema relevância no século XXI, pretendem não só desencorajar as populações a sair

do campo como atrair camadas jovens da população para o Alentejo.

A empresa que geriu todo o processo listou os seus objectivos (Serrão, 1999: 21)

da seguinte forma:

− Constituição de uma reserva estratégica de água;

− Garantia de abastecimento regular de água;

− Alteração do modelo de especialização da agricultura do sul do país;

− Reforço da energia eléctrica;
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− Criação de potencialidades turísticas;

− Dinamização do Mercado regional e do tecido empresarial.

A construção da barragem do Alqueva teve um processo muito controverso.

Surgiu como um sonho de mudança para melhor, que depois foi visto como um “elefante

branco”. Os primeiros estudos do projecto são de 1968, mas as permanentes dúvidas e

uma série de problemas políticos fizeram com que tão depressa se avançava como se

parava o projecto, o que inclusive originou um ditado local exprimido através de um

célebre mural que afirmava: “Construam-me, Porra”. Efectivamente, o primeiro betão só

foi lançado em 1998 e só em Fevereiro de 2002 é que as comportas da barragem foram

encerradas para iniciar o enchimento da albufeira.

Para além disso, era evidente que uma barragem do tamanho da do Alqueva iria

alterar de forma definitiva a paisagem local, produzindo um efeito profundo na cultura da

região. Essa mudança radical, operada numa área de milhares de quilómetros quadrados,

foi difícil de aceitar pelas populações e pelos grupos locais envolvidos nos debates que se

geraram, em particular em torno das questões ambientais e patrimoniais. Procuraram-se

compromissos para minimizar estes impactos e criaram-se programas de salvaguarda

arqueológica e ambiental, cuja ideia subjacente era:

«Levar o processo até às suas últimas consequências, tanto no domínio científico

(estudo, integração e publicação de novos dados) como no domínio social, através

da musealização e da valorização do espólio material recuperado ou da

potenciação cultural dos novos ensinamentos conseguidos.» (Silva e Lança,

2001:3).
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2.3.2 A História da Aldeia da Luz (a Aldeia “Velha” e a Aldeia “Nova”): um primeiro

balanço

Fig. 1: Barragem em construção. 2002. In Luz e Água – Etnografia de um Processo de Mudança,

2005: 7

Fig. 2: Moinhos do Cereeiros, rio Guadiana. 2001. In Luz e Água – Etnografia de um Processo de

Mudança, 2005: 27

19



O planeamento de uma barragem no rio Guadiana/Alqueva que servia para

melhorar o abastecimento de água no Alentejo implicava uma escolha cuidadosa da sua

localização, pois a barragem iria criar um grande lago artificial e, consequentemente,

inundar uma grande porção de terras, o que mesmo numa região pouco povoada

acabaria por envolver o inevitável alagamento de um povoado denominado Aldeia da Luz.

Para minimizar os prejuízos dos habitantes desta aldeia o Estado propôs a transladação

da mesma para um novo local, sendo a população local forçada a abandonar a “velha”

aldeia da Luz para se deslocar para uma “nova” aldeia da Luz, construída de raiz para o

efeito.

O mote do estudo a desenvolver pelos educandos é precisamente este fenómeno

invulgar de deslocar uma comunidade inteira de um lugar concreto para outro (que é

relativamente perto mas diferente), tentando discernir os seus aspectos mais físicos mas

também a vivência intensa, frequentemente à flor da pele, dos inúmeros conflitos e

rupturas que essa mudança impôs à população local. Pretende-se, portanto, procurar a

incidência criativa que a história da transladação poderia criar, perceber como algo quase

impossível – o mudar a localização de uma povoação – pode servir para iniciar um

processo criativo.

De facto, a transferência da aldeia da Luz foi um dos problemas mais candentes a

nível social, humano e infraestrutural do projecto do Alqueva. Tanto mais que na memória

colectiva ainda estava presente a experiência de Vilarinho das Furnas, no Norte de

Portugal, um aldeia que também foi inundada com a construção da barragem do Rio

Homem, mas para cuja população não se construiu nenhuma nova aldeia.

Todo o plano de trasladação parece um verdadeiro sonho e um acto inverosímil.

Se do ponto de vista prático tudo era exequível – a engenharia e a arquitectura trataram

de implementar o projecto –, o mais difícil, porque raro, era fazer funcionar com sucesso

um projecto eticamente tão problemático, um exemplo incrível do sacrifício exigido a uma

comunidade em nome do bem-estar maior de uma região ou do país. A impossibilidade

em prever o seu impacto total fez com que este empreendimento fosse alvo de

muitíssimos estudos, daí que inicialmente tenha sido dado a escolher aos habitantes da

Aldeia da Luz manter a povoação no seu sítio, construindo-se uma barreira de diques em

seu redor. Esta hipótese, todavia, foi de imediato posta de lado pela população, o que é

compreensível numa zona de grandes horizontes visuais e onde não se está habituado à

convivência com grandes massas de água. Os sentimentos contraditórios só surgiram

perante a evidência da construção da nova aldeia, quando a população teve a noção de
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que «a velha aldeia ia desaparecer, engolida nas águas de um rio que se iria transformar

noutra coisa, para eles até então impossível de imaginar.» (Saraiva, 2005: 27).

     
Fig. 3 e Fig. 4:.Respectivamente; Vistas aéreas da velha aldeia da Luz e da nova aldeia da Luz. In

Luz e Água – Etnografia de um Processo de Mudança, 2005: 205

Os habitantes da Luz acabaram por ser realojados na nova aldeia no espaço de

alguns meses, entre o Verão e o Outono de 2002. O velho lugar foi inundado, o rio

desapareceu e a nova aldeia da Luz tem agora um enorme espelho de água em seu

redor. As pequenas parcelas de terra em torno da aldeia antiga, aquilo que foi definido

como “a unidade agrícola mínima”, foram replicadas por parcelas equivalentes em redor

do novo aglomerado, e as propriedades de maior dimensão foram alvo de expropriação,

com compensações pecuniárias para os seus donos.

Fig. 5: Ida dos guiões da aldeia para a Igreja de Nossa Senhora da Luz nas vésperas da procissão

de Domingo. In Luz e Água – Etnografia de um Processo de Mudança, 2005: 31
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Fig. 6 e Fig, 7: Largo 25 de Abril na velha aldeia da Luz. In Luz e Água – Etnografia de um

Processo de Mudança, respectivamente, 2005: 35 e 26

Fig. 8: Espaços cerimoniais e  festivos: igreja, cemitério e praça de touros, 2002. In Luz e Água –

Etnografia de um Processo de Mudança, 2005: 162
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Fig. 9: Chaminés das casas da velha Luz. In Luz e Água – Etnografia de um Processo de

Mudança, 2005: 39

A Aldeia Velha

Volvidos alguns anos sobre a mudança para a nova aldeia, subsiste nos habitantes locais

a nostalgia de algo que se perdeu na voragem do tempo e das águas do Guadiana, de

algo que agora só a memória individual de cada um pode relembrar e recriar para

transmitir às gerações seguintes, transformando-o assim numa espécie de “mito”

colectivo. As razões para isso são ponderosas, uma vez que a história da ocupação da

“aldeia velha”, situada muito perto do rio e a cerca de 9 km de Mourão, tinha vários

séculos. As ruínas do Castelo de Lousa (século I a.C.) e os ricos vestígios arqueológicos

comprovam mesmo que remontava ao tempo dos romanos.

As características essencialmente rurais do aglomerado foram permanecendo ao

longo do tempo, baseadas numa comunidade que desenvolvia uma economia agrícola

familiar e arcaica. Não é de estranhar, portanto, que durante o século XX se tenha

verificado um lento e constante declínio populacional, quer quantitativo, na medida em

que os 394 habitantes registados nos censos de 1991 passaram a 363 em 2001, quer

qualitativo, dado que a maioria dos residentes eram idosos com fracos recursos
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económicos. Tudo isto se repercutiu na permanência das especificidades

urbanísticas e arquitectónicas da aldeia, em perfeita sintonia com a paisagem envolvente

e com a natureza. A utilização parcimoniosa dos materiais à disposição na região, a terra

e a pedra de xisto, assim como a adopção de uma arquitectura chã e da cor branca da

cal, típicas do Alentejo, faziam com que a aldeia surgisse como uma continuação da

horizontalidade da paisagem. Descontinuidades só mesmo de alguns edifícios de uso

comum destoantes do baixo casario, mas também das chaminés, autênticas imagens de

marca, e da utilização de cores fortes na pintura da envolvente das janelas, com os

característicos azuis, ocres, sangue de boi, verde ou anil. As casas, muitas delas

construídas pelas próprias pessoas, tinham uma relação forte com o exterior, quer através

dos telheiros ou terraços, quer porque no Verão a rua passava a ser uma sua extensão.
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Fig. 10: Localização da casa na nova Luz e Planta da casa. In Luz e Água – Etnografia de um

Processo de Mudança, 2005: 202
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Fig. 11: Desmatação. 2000. In Luz e Água – Etnografia de um Processo de Mudança, 2005: 169

Fig. 12: Nova aldeia da Luz em construção. 2002.In Luz e Água – Etnografia de um Processo de

Mudança, 2005: 308
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Fig. 13: Rua da nova aldeia com igreja do Sagrado Coração ao fundo. 2005.In Luz e Água –

Etnografia de um Processo de Mudança, 2005: 308

 
Fig. 14: Rua da nova aldeia com igreja Matriz ao fundo. 2005. In Luz e Água – Etnografia de um

Processo de Mudança, 2005: 308
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Fig. 15: Fonte do Rossio frente à praça de touros, nova Luz. 2002. In Luz e Água – Etnografia de

um Processo de Mudança, 2005: 215

A Aldeia Nova

Desde a sua origem, a equipa de projectistas da nova aldeia da Luz teve a preocupação

de realizar uma operação de realojamento que contemplasse não apenas o património

imóvel, mas que também espelhasse a identidade da aldeia, reproduzindo a imagem de

uma povoação alentejana. Para esse feito houve o cuidado de se fazerem inquéritos aos

moradores de forma a compreender quais eram as características importantes da aldeia.

Um dos aspectos salientado como de maior importância foi o das habitações. Sendo as

casas verdadeiras relíquias pessoais, embebidas pelas narrativas de vida dos seus

habitantes, a equipa preconizou um método de tratamento “casa a casa” que implicou o

desmantelamento e a trasladação de alguns dos seus elementos mais simbólicos, como

as vergas de xisto, os poiais, as portas e janelas típicas, as mesas e muros de xisto, os

pavimentos de xisto baldoso e os barrotes de madeira, procurando-se assim salvaguardar

tudo o que conferia alma e a dignidade ao espaço humano. Esta metodologia não se

restringiu à transposição destes elementos físicos, que foram recriados em casas com

características mais urbanas, tendo-se procurado manter alguma da imagética original em

aspectos como a existência de uma cozinha interior e outra exterior ou a relação visual

entre a porta da casa e o quintal.
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Fig. 16: Despedida do velho cemitério da Luz. 2002.In Luz e Água – Etnografia de um Processo de

Mudança, 2005: 234

Fig. 17: Cemitério da nova Luz. 2002. In Luz e Água – Etnografia de um Processo de Mudança,

2005: 323

Uma outra faceta da aldeia que os moradores realçaram nos referidos inquéritos

tinha a ver com o cemitério. Quando decidiram que “não abandonariam as suas

alminhas”, os habitantes da Luz impuseram que a mudança dos mortos antecedesse a

dos vivos, o que acabou por acontecer com a trasladação integral do cemitério em Julho

de 2002. Antes, contudo, no sábado de 22 de Junho, realizou-se na igreja matriz uma
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missa presidida pelo bispo auxiliar de Évora, seguida por uma derradeira cerimónia

religiosa no velho cemitério em que a população se despediu desse espaço com as

famílias a alumiarem as almas dos seus defuntos, acendendo uma lamparina e colocando

uma flor nas sepulturas. A cerimónia terminou com o encerramento simbólico e definitivo

do seu portão. Este momento de catarse emocional colectiva foi muito marcante e as

pessoas sentiram-se unidas na dor que lhes causava o abandono forçado dos seus

mortos. A romagem ao novo cemitério, na nova aldeia, culminou com a bênção do campo

sagrado, onde, num simulacro simbólico do processo de trasladação que se seguiria – já

que nesta altura todas as campas se encontravam vazias –, cada família acendeu

igualmente uma lamparina e colocou flores nos ocos que viriam a ser as novas moradas

dos seus antepassados

(ver, http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_07/N1/Vol_vii_N1_105-130.pdf).

Apesar do projecto de transladação da aldeia ter sido muito ambicioso ou mesmo

eticamente problemático, sem que existissem testes preparatórios para saber se

realmente seria um sucesso, deve-se salientar que do ponto de vista dos técnicos

especializados (arquitectos e engenheiros) todo este projecto foi extremamente (e/ou

invulgarmente) estimulante. A ideia de desenhar uma aldeia de raiz, mesmo tendo como

referência a aldeia antiga, é um projecto raro e único que os alunos desta disciplina

devem tentar compreender como um processo de potencial inspiração para o início do

trabalho, onde se confrontam tendências tão opostas como o luto da perda ou o estímulo

criativo e inovador.

Primeiro Balanço

Uma vez que o discurso oficial de justificação da construção da barragem do

Alqueva e do seu lago sempre teve como suporte a implicação de uma esperança de

desenvolvimento para a região, torna-se interessante verificar se esse saldo positivo é

mesmo visível e sentido como tal pelos habitantes da aldeia da Luz.

Aparentemente não é esse o caso. Se o facto de se sacrificarem pelo bem do país

acarretou o duplo estatuto de vítimas e heróis – facto bem sentido pelas pessoas, que

apregoam terem aceitado a cota máxima para o nível das águas porque “já que o país ia

gastar dinheiro, então, que se fizesse bem, mesmo que saiamos sacrificados” –, à medida

que o tempo passou e o processo se foi materializando, os luzenses passaram de vítimas

e heróis a reivindicadores (ver,
http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_07/N1/Vol_vii_N1_105-130.pdf).
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Fig. 18: Poço em horta da nova Luz. In Luz e Água – Etnografia de um Processo de Mudança,

2005:.296

Fig. 19: Construção da nova igreja Matriz. 2003.In Luz e Água – Etnografia de um Processo de

Mudança, 2005: 317
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Fig. 20: Vista geral do Museu da Luz. 2004. In Luz e Água – Etnografia de um Processo de

Mudança, 2005: 314

Contudo, esta avaliação não é muito linear. Se, por um lado, temos a população

que foi compulsivamente deslocada para a nova aldeia a perder progressivamente a sua

identidade (ver,

http://www.ualg.pt/5cigpa/comunicacoes/Alqueva%20e%20Aldeia%20da%20Luz%20-

%20Que%20Futuro.doc), por outro temos a recuperação e a revalorização do património

transferido da “antiga aldeia”, assim como a criação de um museu com uma série de

artefactos do passado, uma iniciativa que recebeu em Março de 2006, juntamente com o

projecto do Cemitério, da Igreja de Nossa Senhora da Luz e da nova aldeia, um prémio na

categoria de Conservação do Património Arquitectónico atribuído pela European Union

Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards.

Outro fenómeno de leitura ambivalente está relacionado com a afluência de

“visitantes” à região. Este fluxo de pessoas “de fora” começou com os primeiros estudos

sobre a barragem e, sobretudo, com o início do projecto de construção da nova aldeia. Foi

neste período que se realizaram os primeiros inquéritos à população, com os “estranhos”

a porem intermináveis perguntas de porta em porta; os arquitectos e engenheiros a

entrarem pelas casas, a contar e a medir tudo o que era susceptível de ser medido; os

cineastas a fazerem filmes sobre a aldeia; os fotógrafos a editarem livros e a realizarem

exposições de fotografias; os antropólogos e sociólogos a inquirirem sobre o processo de

mudança (ver,http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_07/N1/Vol_vii_N1_105-130.pdf).

Também nesta fase houve um incremento de pessoal disposto a trabalhar nas

obras, na sua maior parte vindos da Europa de Leste, ucranianos e moldavos, mas
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também de África e da Ásia. Mais tarde, sobretudo no último ano antes da mudança e a

partir do momento do fecho das comportas, coincidente com uma maior divulgação e

presença do caso do Alqueva e da “aldeia que vai desaparecer” nos meios de

comunicação social, um terceiro grupo de visitantes começou a invadir a aldeia da Luz.

Durante os fins-de-semana do Verão de 2002 chegaram a entrar diariamente na velha

aldeia cerca de 30 autocarros de turistas e largas centenas de automóveis particulares,

provocando longas linhas de tráfego e engarrafamentos, a ponto de se ter de restringir a

circulação automóvel e de se imporem sentidos de circulação únicos. Nas tardes tórridas

dos domingos de Agosto chegava a haver mais turistas na aldeia que autóctones, em

particular no seu Largo 25 de Abril (ver

http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_07/N1/Vol_vii_N1_105-130.pdf).

Fig. 21 e Fig. 22: Estrada para a antiga igreja matriz antes e após início da subida das águas.

Respectivamente em 2001 e 2002. In Luz e Água – Etnografia de um Processo de Mudança, 2005:

266

2.3.3 Visionamento do Filme Documentário A minha aldeia já não mora aqui

(Catarina Mourão, 2005)

2.3.4 Apresentação do Catálogo do Museu

Esta aula também pretende dar a oportunidade aos alunos de conhecerem o

catálogo do Museu que foi construído na aldeia nova. A ideia da criação deste Museu

surgiu com as dificuldades e os problemas éticos relacionados com a transladação de

toda uma comunidade, uma vez que as pessoas têm raízes num lugar específico e faz
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toda a diferença mudá-las compulsivamente – mesmo que apenas umas centenas de

metros. Estas questões são ainda mais pertinentes quando se sabe que a antiguidade da

comunidade da aldeia da Luz remonta ao tempo dos romanos. Na verdade, muitas das

técnicas de trabalho agrícola e rural desta sociedade local estavam intimamente ligadas à

intemporalidade da sua própria estrutura socioeconómica. Assim, ao destruir uma aldeia e

construir outra completamente nova também se destruía uma ligação directa com esse

tempo longo, levando a população a uma actualização imediata das suas formas de

trabalho. Neste sentido, a criação do Museu foi conceptualmente integrada no processo

de realojamento da comunidade da Aldeia da Luz com a pretensão de preservar os

métodos e processos de trabalho e a vivência da comunidade, retendo os artefactos como

objectos antropológicos e associando-os aos seus utilizadores, que em muitos casos

ainda estavam vivos.

O catálogo do Museu é um documento muito completo, não só do ponto de vista

da história da construção da barragem e do lago, como também da documentação

antropológica deste evento, alvo de muito estudo e curiosidade. O catálogo está sempre

disponível para consulta na sala de aula, por forma a encorajar os alunos a utilizar este

género de documento como ferramenta de investigação no âmbito de um projecto de

criação artística, fomentando a noção de que tanto o texto como a imagem podem servir

de tema de interpretação ou análise e servir de ponto de partida para a criatividade visual.

2.3.5 Apresentação de Outros Projectos Artísticos que Possam Ser Pontos de

Referência (Simon Starling e Mónica Sosnowska)

Apresentam-se de seguida os trabalhos de alguns artistas plásticos contemporâneos

cujas obras possam ter correlações com o projecto proposto aos alunos:

Simon Starling

Simon Starling nasceu em 1967 em Epsom, Surrey, na Inglaterra. Estudou fotografia na

Trent Polytechnic, em Nottingham, e na Glasgow School of Art. O seu trabalho de

instalação é essencialmente conceptual e em 2005 ganhou o prestigiado Turner Prize. Em

2008 expôs na bienal de Sydney, Austrália, o projecto The Power Plant (Toronto, 2008).

A ideia de eficiência é um tema recorrente no seu trabalho. Em Tabernas Desert

Run (2004), por exemplo, Starling utiliza uma bicicleta movida a hidrogénio e oxigénio

para percorrer 66 km, em Espanha. O único desperdício deste modo de locução é a água,
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que o artista acaba por reutilizar para pintar uma aguarela de um cacto que observou

durante essa mesma viagem. Outro exemplo da aplicação deste princípio é

Shedboatshed (2005), com o qual ganhou o Prémio Turner, um trabalho que causou

muita curiosidade e consiste numa cabana de Madeira que Starling desmantelou e

converteu num barco, com o qual desceu o rio Reno até Basel, na Suíça, onde voltou a

remontar a cabana original.

Fig. 23: Simon Starling, La Fetta di Polenta 1:1, Turim, 2008

Muitos dos seus projectos tratam de reinterpretar objectos, edifícios e/ou locais

originais, exigindo sempre uma grande energia de investigação interdisciplinar. Com os

objectos escultóricos complexos que fazem parte das suas instalações, Starling cria

narrativas que remetem para variadas referências culturais e históricas aparentemente

desconectadas, mas que tecem um novo discurso artístico. O trabalho da Fig.23, “La

Fetta di Polenta” (Uma Fatia de Polenta), foi realizado em Turim em 2007 e mostra uma

porção de uma casa muito estreita que se divide em sete andares. Realizado à escala

1:1, o projecto mostra apenas o 5º andar do famoso edifício, acompanhado com imagens

de Brancusi sobre o Palácio do Maharaja Indore. La Fetta di Plenta ilustra o cruzamento

de história e ficção aplicada à arquitectura – uma história que começa em 1929, quando o

jovem Maharaja encomenda ao arquitecto alemão Eckart Mothesius a construção do seu

novo Palácio, um dos maiores exemplos do Modernismo.
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  Fig. 24: Simon Starling, Inverted Retrograde Theme, USA (House for a Songbird), 2002

             
Fig. 25 e Fig. 26: Simon Starling, Inverted Retrograde Theme, USA (House for a Songbird), 2002

Os trabalhos de Starling também fazem muitas referências à música, à história e à

filosofia, bem como ao modernismo e às suas utopias. A obra de 2002 retratada nas

Fig.25 e Fig.26, com o título Inverted Retrograde Theme, USA (House for a Songbird),

ilustra isso mesmo. O ponto de partida para esta obra é a combinação de dois métodos

criativos distintos, o do compositor Arnold Schonberg e o do arquitecto Simon Schinderer,

ambos austríacos expatriados e figuras cruciais da tradição da arte e cultura modernas.

As casas de Starling seguem o modelo original de Schinderer, ao qual o artista aplica o

sistema de composição de Schonberg. Cada edifício tornou-se na imagem

invertida/espelhada do outro e cada casa foi colocada junto ao tecto, literalmente de

“pernas para o ar”. Com base na arquitectura de Schinderer e na música de Schonberg,
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Starling criou um enigma visual e visionário, que pode ser interpretado como um

monumento distorcido da tradição modernista. Em Inverted Retrograde Theme, a

miniaturização e duplicação das casas e a sua conversão em gaiolas para pássaros (com

pássaros reais e tudo) alertam para certas contradições do sonho utópico do modernismo

quando parte do caos imprevisível da vida. A forma como as casas estão coladas à

arquitectura do espaço expositivo e, em simultâneo, parecem crescer de troncos de

árvore, também provocam reacções contraditórias em relação às práticas das galerias de

arte.

O que neste projecto é interessante para os alunos da disciplina de Escultura é o

facto do trabalho de Starling ser um exemplo paradigmático de como um tema inicial pode

servir de ferramenta inspiradora a uma viagem de investigação através das espirais da

memória e do seu lento decorrer, até à obtenção de um resultado final coerente; de como

um trabalho que aparenta ser contra a arquitectura se torna numa poética muito pessoal

que comenta a história politica daqueles que encomendam e fazem edifícios (ver

http://en.wikipedia.org/wiki/Simon Starling).

Monica Sosnowska

Monica Sosnowska nasceu na Polónia em 1972, onde vive e trabalha em Varsóvia. Entre

as suas exposições são de destacar as realizadas em Viena, no The Simone Freud

Museum (2005), em Nova Iorque, no Moma, e a sua representação na bienal de Veneza

de 2007.

  
Fig. 27 Fig. 28: Mónica Sosnowska, 1:1 Veneza, 2007

Principalmente constituído por instalações site specific, realizadas para um local
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ou evento particulares e que depois desaparecem, o seu trabalho está intimamente ligado

à arquitectura. Tal como Gordon Matta-Clark, Sosnowska aborda de forma poética e

simultaneamente brutal uma certa a ideia de anti-arquitectura. As suas estruturas não são

funcionais, antes criam uma oportunidade de brincar com a imaginação do

espectador/visitante, pois evocam a linguagem formal dos construtivistas, da arte minimal

dos anos de 1960 e 1970 ou ainda da arquitectura modernista. O seu trabalho desafia os

aspectos formais, mas também lida com a intensidade emocional dos espaços e de

lugares arquitectónicos, dando-os a ver como espaços disfuncionais.

Na sua recente instalação na bienal de Veneza (Fig.27 e 28), Sosnowska

construiu no edifício do pavilhão polaco a estrutura de metal do esqueleto de um pavilhão

modernista à escala de 1:1, assim criando uma estrutura arquitectónica híbrida e

parasítica.

Fig. 29: Mónica Sosnowska, The Wind House, Londres, 2008

Fig. 30: Mónica Sosnowska, The Wind House, Londres, 2008
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Fig. 31: Mónica Sosnowska, The Wind House (interior), Londres, 2008

Em The wind House (Fig.29 a 31), um projecto público para Londres, Sosnowska

foi influenciada pelas características do parque Primrose Hill, onde o trabalho foi

instalado, que é um lugar ventoso muito conhecido pelos amantes de papagaios. A forma

do pavilhão é desconstruída como se fosse esculpida por um vento invisível, tomando

uma configuração expressionista meticulosa e muito evocativa (ver

http://www.postmedia.net/08/sosnowska.htm).

2.3.6 O aluno é encorajado a fazer investigação pessoal adicional (inclui uma visita

de estudo à própria aldeia)

Sob a orientação dos professores Ângela Ferreira e Sérgio Vicente Pereira, o grupo de

alunos da disciplina fez uma visita de estudo à Aldeia da Luz. Nesta viagem deu-se

particular destaque ao museu, mas também se encorajou o olhar atento – mas não

intrusivo – à aldeia e aos seus detalhes espaciais/arquitectónicos, sociais ou

paisagísticos, no sentido de aí se procurarem possíveis motivos de trabalho.

2.3.7 Discussão em Grupo – Tópicos Predominantes

A última componente desta aula de apresentação é a discussão entre os alunos

sobre todos os materiais apresentados. Esta reflexão colectiva depende muito das

características individuais dos estudantes e da forma como interagem, mas não deixa de

ser relevante que, de forma geral, sejam as questões simbólicas, mais do que as análises

físicas dos espaços ou da arquitectura, aquelas que acabam por dominar a discussão.

Neste sentido, um dos aspectos que mais toca a sensibilidade dos alunos é a

transladação dos corpos do velho cemitério para o novo, com todo o processo ritual que a
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envolve. Esta importância dada aos mortos põe em evidência a mudança do cemitério e o

lado ritualista da caminhada feita pelos habitantes para venerar essa mudança, capaz de

oferecer a estabilidade de saber que os mortos também são honrados neste processo.

Mas também garantindo o acesso quase intacto ao espaço de veneração dos mortos,

uma vez que só dois edifícios, precisamente a igreja e o cemitério, foram transportados na

sua totalidade e pedra por pedra para a nova aldeia, assim se sublinhando o valor

simbólico destes elementos da arquitectura no funcionamento da comunidade.

Durante esta discussão também se fala sobre vários outros casos históricos de

transladações, desde os monumentos egípcios no Metropolitan Museum em Nova Iorque

ou no British Museum, em Londres, até às igrejas e palácios franceses comprados por

milionários americanos e para lá transferidos, com o fito de reflectir sobre a ideia da

(im)possibilidade de “transportar a história” desses artefactos arquitectónicos.

Outros aspectos relevantes para a discussão passam pela memória do espaço e

dos objectos pertencentes às velhas casas, pela tentativa de reprodução do mesmo

espaço nas novas casas, ou ainda pelo processo de transfiguração das habitações em

relação ao desenho inicial das novas casas – os novos anexos, as pinturas, os novos

alpendres, as novas janelas, etc. – que vieram a transformar o aspecto da aldeia.

No entanto, os momentos de maior relação emocional, que mais cativam a

imaginação dos alunos, são aqueles que padecem de explicação mas que exemplificam a

complexidade dos sentimentos humanos perante uma realidade incontornável como é o

desaparecimento de um “lugar”. Por isso os alunos prendem-se muito a uma cena

particular do documentário visionado, em que as mulheres varrem as suas casas antes de

sair delas definitivamente, um momento simbólico da necessidade de deixar os seus

espaços arrumados, mesmo sabendo que em breve serão submersos e que, portanto, a

limpeza destes espaços não tem qualquer impacto concreto na imagem social das suas

personalidades.

Há ainda a salientar o muito discutido caso de Vilarinho das Furnas, uma aldeia

que também foi inundada devido à construção de uma barragem no rio Homem, mas em

que as casas não foram demolidas, permitindo que ainda hoje sempre que as águas da

albufeira descem o suficiente, se consigam visionar os restos das habitações – factor

muito perturbador para a população local e que muito indignou os alunos.

Pode, portanto, afirmar-se que os factores mais relevantes para os alunos,

aqueles a que acabam por dedicar mais atenção, se encaixam no que Maria João George

descreve como a junção da «observação dos comportamentos e dos gestos dos homens
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e mulheres que viveram a aventura que foi a mudança da aldeia […] aos apontamentos

sobre os medos e as resistências às mudanças propriamente ditas, num processo

complexo em que se arrumam contas antigas e se emancipam vontades, muito

condicionadas por favores e dependências do passado familiar» (Saraiva, 2005, 3).

No entanto, um dos momentos de maior perplexidade para os alunos, capaz de

cativar a sua atenção e imaginação, é a constatação da falta de habitantes nas ruas da

Aldeia Nova da Luz, um fenómeno particularmente visível nas estruturas arquitectónicas

da nova aldeia desenhadas para o divertimento infantil, como o labirinto existente numa

das suas praças, que se encontram estranhamente abandonadas. Isto é facilmente

interpretável pelos alunos como uma falta de vontade dos habitantes em utilizar os novos

espaços, associando-a ao facto do plano urbano da aldeia, mais moderno, ser fisicamente

maior, assim transmitindo a noção de vazio. Em comparação, a velha Aldeia da Luz era

um espaço mais acanhado, com largos, praças, ruas, casas, escolas e parques

aparentemente mais vividos.

A perda de um espaço vivencial implica sempre alguma tristeza, mas é claro que

só o futuro mostrará o modo como essa adaptação permitirá moldar indivíduos, espaços e

vivências. No fundo, talvez esta população ainda esteja a sofrer o tempo de luto das

vicissitudes por que passou devido à construção da barragem do Alqueva.

Por fim, também se discute a componente “voyeur” dos antropólogos e de todos

os que se deslocam à Aldeia para relatar notícias, fazer estudos académicos, enfim, para

ver como se vive depois de uma tal experiência, reflectindo sobre os problemas éticos

deste posicionamento que também é o nosso.

2.3.8 Exemplos de trabalhos de alunos da disciplina de Escultura III

Como se pode constatar, o programa da disciplina de Escultura incide sobre as

componentes teórica e prática de um projecto de arte pública. Propusemos que este

exercício se fizesse nos termos de um projecto de investigação assente na análise do

discurso da arte pública contemporânea. A escolha temática do processo da Aldeia da

Luz permitiu concentrar o trabalho dos alunos num período de 3 meses, tempo suficiente

para o desenvolvimento dos projectos individuais até à fase de maqueta.

Foi nossa intenção permitir ao aluno trabalhar um assunto maduro, capaz de

garantir uma maior confiança nas conclusões, associando-o a um pensamento

anteriormente iniciado, adequado a permitir uma reflexão sobre o seu próprio processo de
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evolução artística e conceptual e a recapitular a aprendizagem efectuada desde o 1º ano

da licenciatura. Esta sessão permitiu, portanto, a reintrodução de alguma das matérias de

referência do curso, e começou com o visionamento dos trabalhos de Artes Plásticas

feitos pelos próprios alunos, um exercício que serviu para perceber se os assuntos agora

abordados seriam uma continuação do trabalho anterior ou, pelo contrário, permitiriam

uma nova abordagem.

Clara Almada

Fig. 32: Clara Almada

Fig. 33: Clara Almada
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Fig. 34: Clara Almada

“A ideia que desenvolvi, baseada na ideia de trazer nova vida à antiga aldeia,

traduz-se em elaborar um jardim flutuante. Este jardim, com um percurso delimitado com

configuração da antiga aldeia, daria à população a possibilidade de caminhar novamente

nesse espaço que foi seu”.

Catarina Cid

  
Fig. 35 e Fig. 36: Catarina de Castro Cid
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Roberto Miquelino

  
Fig. 37 e Fig. 38: Roberto Miquelino

   Tendo em conta todo o leque de afectividades que são inerentes à
formação do espaço físico que denominamos casa, um dos primeiros
esboços do projecto foi esta construção com material da zona (Xisto).
   O princípio desta proposta é a construção de um espaço pessoal, reflexivo,
uma entrada para dentro do mundo íntimo de cada um, que por si é o que a
casa oferece, a entrada num outro espaço, um espaço que faz parte de
quem o habita.

Fig. 39: Roberto Miquelino
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   Memória Justificativa

   E sta proposta assenta na procura de um espaço intimista e que permita a
reflexão e o uso da memória individual.
   Sendo uma metáfora da aldeia submersa, esta peça remonta ás construções
megalíticas, de culto funerário e a todo um leque de ritual assente na introspecção
e na construção mental de memórias íntimas.
   Também realça as filosofias do Romantismo Alemão, onde se defende o retorno
à Mãe Natureza, elemento criador e dinâmico de tudo o que existe. Inerente a isso
provém uma entropia dada por os materiais, como uma força permanente em
constante mutação, defendida por o escultor Robert Smithson em suas peças de
Land Art. Essa entropia perpétua entra nos materiais, modifica-os através dos
tempos, inserindo neles uma nova força, uma nova dinâmica formal diferente,
mudando a peça ao longo do tempo, criando o seu próprio espaço no mundo.
   A peça convida para a reflexão, é um convite para um entrar num mundo
sensível, um mundo íntimo e pessoal.
   Actuando como uma metáfora da aldeia antiga evoca um misticismo e um
saudosismo, que impregna na peça uma atmosfera introspectiva, uma fusão de
mundo real e mundo individual.
   É a entrada numa memória intima, um espaço da memória sensitiva, uma
evocação de um proto-tempo.

Fig. 40: Roberto Miquelino

Joana Alves (projecto 1)

  
Fig. 41 e Fig. 42: Joana Alves
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Fig. 43 e Fig. 44: Joana Alves

Joana Alves (projecto 2)

    
Fig. 45 e Fig. 46: Joana Alves

 (Anexo CD com Power Point)
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Fig. 47e Fig. 48: Joana Alves

Ana Correia

   
Fig. 49 e Fig. 50: Ana da Silva Correia

47



Maqueta Definitiva

• Este projecto escultórico, destina-se a trazer para a nova aldeia
referências da antiga, ao nível das configurações das casas e ruas.
Não pretende ser uma cópia fidedigna nem uma representação das
mesmas. Destina-se sobretudo a trazer uma lembrança do passado,
estando contudo, direccionado para os habitantes nas suas novas
casa e também aberto a uma interacção com os mesmos. Aqui a
escultura não é algo em que não se possa mexer, mas pelo
contrário, é algo que se pode utilizar, seja como toldos ou como
outra estrutura para que possa ser aproveitada. É portanto uma
obra que tem um aspecto ambíguo ao nível de passado e futuro,
mas que se destina principalmente a ser vivida pelo público alvo
que são os próprios moradores da nova aldeia da luz.

Fig. 51: Ana da Silva Correia

Duarte Martins

O aluno preparou um projecto audio que seria instalado na rua principal da nova Aldeia da

Luz, Rua do Rossio, 2 colunas de som: “O resultado do trabalho foi uma versão do canto

Alentejano ‘Às Margens do Guadiana’ que evoca o sofrer da população pelo ‘afogamento’

da antiga Aldeia da Luz.”
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Fig. 52: Duarte Costa Martins (Local da instalação sonora – Rua do Rossio).

            Anexo CD com a versão “Ás Margens do Guadiana”.

Catarina Graça

Fig. 53: Catarina Graça
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“O caminho das Hortas era ainda percorrido pelas mulheres que iam aos poços

buscar água ou até ao lavadouro. Estas interacções ainda não foram retomadas na nova

aldeia, onde não há hortas e o lavadouro não entrou em funcionamento”

(in Aldeia da Luz, catálogo da exposição, Lisboa, 2002)

Lia Morais

Fig. 54: Lia Morais

Fig. 55: Lia Morais

“Neste projecto proponho a projecção dos fragmentos nas paredes exteriores do

Lavadouro da aldeia da Luz, integrando duas situações distintas. Na situação a), são

projectados cerca de 32 fragmentos – espaços fixos e na situacão b), sete fragmentos –

espaços em acção. As projeccões são em simultâneo…”
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“Ao reproduzir, similar e representar estes fragmentos, pretendo transportar para o

Lavadouro outros espaços, com memórias e vivencias próprias, provocando uma relação

entre as imagens daqueles espaços – que por serem apenas imagens são

necessariamente, virtuais e ilusórias – com o espaço do Lavadouro, que embora

desabitado, é o espaço real.”

Stefania Barale

Fig. 56: Stefania Barale

A aluna propôs criar três esculturas de tamanhos diferentes, distribuídas pela

aldeia e inspiradas na forma da chaminé alentejana, utilizando a luz natural que emana do

lago e que, reflectida através de contentores de água, se desdobra dentro de esculturas

que podem ser visitadas por dentro e por fora.
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CONCLUSÃO

Para concluir este relatório resta-nos fazer um balanço sucinto do aproveitamento que os

alunos tiraram desta experiência pedagógica no contexto da disciplina de Escultura III. A

nossa convivência diária com os alunos permitiu concluir que a fase do processo de

trabalho de investigação foi muito facilitado pela familiaridade com o projecto Alqueva /

Aldeia da Luz, iniciado quatro anos antes. Os alunos abordam os factores formais e

conceptuais com clareza e confiança. Sentem-se seguros do seu entendimento da história

das duas aldeias e revisitam o “lugar” de forma real e simbólica com um à vontade visível

e sem a insegurança de “voyeurs”, retomando mesmo visitas a aldeões que já conheciam.

Deixam de estar condicionados pela noção de que uma ideia antiga pode ser uma ideia

falhada, antes vêem nela a capacidade de evitarem caminhos de investigação demasiado

óbvios e já explorados.

As aptidões acrescidas de autocrítica sobre o próprio processo de trabalho

permitem aos alunos uma intervenção pública artística consciente dos seus problemas

éticos e políticos. Os alunos arrojam-se a comentar a história da aldeia da Luz sem cair

em susceptibilidades e demonstram uma sensibilidade amadurecida em relação aos

requisitos de interacção com os habitantes da aldeia, conciliando a sensibilidade e o

respeito para com os habitantes do lugar com as necessidades conceptuais da sua

intervenção – um trabalho que se articula entre o habitante da aldeia e o público

especializado de arte contemporânea.

Os conceitos de perda e recuperação tornam-se tema de profunda contemplação

e análise, pontos de partida poéticos e criativos para novas obras de arte. Aprende-se a

olhar a história da aldeia como cerne do processo criativo e simbólico dos ciclos da

economia, da história, da cultura e da política contemporânea.

Os alunos voltam a apaixonar-se pela Aldeia da Luz e pelo simbolismo do seu

processo, assim compreendendo que um mote pode ter várias abordagens e ser útil

durante anos de trabalho artístico. O elemento natural evocativo da água é retomado com

vigor escultórico, pelo que terminam as experiências subaquáticas e multiplicam-se as

esculturas flutuantes e as estruturas com vista para a albufeira. O espelho de água torna-

se elemento reflector de uma energia simbólica do local da Aldeia da Luz, capaz de

articular a pertinência do contexto específico.

Os alunos pressentem que o momento de investigação é fulcral. Ao contrário da
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experiência do 1º ano de Artes Plásticas, quando na ânsia de completarem o trabalho se

apressam a passar à materialização da obra, no 4º ano os alunos permitem-se

desenvolver esta fase de pesquisa, e os que acabam por ter mais sucesso são

precisamente aqueles que mais investigam, experimentam e testam a vertente laboratorial

da ideia de projecto.

Verifica-se que a aprendizagem interdisciplinar do 1º ano não inibe o

desenvolvimento escultórico da linguagem plástica dos educandos. Nalguns casos os

alunos ainda preferem desenvolver projectos interdisciplinares, mas agora com uma

compreensão das suas implicações concretas na aplicação ao espaço público,

procurando por isso formatá-los como experiências escultóricas/instalações, videográficas

ou sonoras. Este é, de facto, um projecto que permite afinar as premissas pessoais

daquilo que o aluno entende por projecto de arte pública: que forma deve tomar, como se

evidencia, em que lugar deve estar instalado, etc.

Concluímos, portanto, que esta experiência foi positiva e especialmente

enriquecedora para os alunos que tentam entender e desenvolver uma abordagem

processual personalizada. Adicionalmente, podemos considerar que este projecto

constitui uma adição criativa interessante ao espólio cultural que se avoluma em torno do

fenómeno Alqueva/Aldeia da Luz.
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