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A ideia desta exposição começou, como tantas outras, por um
desafio colocado à desenhadora, Mónica Faria. Esta ia, no âmbito da
sua investigação de doutoramento, estar fora em trabalho de campo
por cerca de um ano, e seria um desafio pensar numa exposição
enquanto tivesse por lá. O que eu não estava à espera é que fosse para
mim também um grande desafio, ou pelo menos uma tão curiosa
aventura.
Se conhece ou se recorda, o Estúdio Um já teve uma exposição
da Mónica Faria e se entre estas pode haver alguma semelhança é a
intensidade empregue na vontade ou necessidade de contar histórias,
mas a partir daqui talvez o único elo em comum seja o desenho como
expoente de exploração, comunicação e expressão.
Ao contrário de muitas outras exposições que tivemos neste
espaço, esta não é de todo coerente, aliás, a sua incoerência talvez seja a
mais forte característica visual que reconhecemos ou que intuímos ao
entrar no espaço. Cada folha de papel, envelope, cartão, livro, folha de
árvore ou toalha de mesa parece não ter nada a ver com a sua vizinha.
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Mas se olharmos melhor, encontramos algumas semelhanças, por
vezes dispersas, outras vezes aglomeradas, de temas de trabalho, como:
a acção por repetição de marcas no papel cuja superfície preenchida
oferece uma sedutora textura; ou as borboletas de cor prensadas, como
as nossas manchas de Rorschach que se cristalizaram no espaço; ou
as cartas escritas cujo conteúdo pode ser ou não interpretado como
escrita mas que por vezes nos deixa compreender uma “estória”;
ou os registos do natural tanto desenhados como apresentados tal
como um herbário de sítios e memórias, bichos, plantas, lugares e
pessoas. O enredo continua a complicar-se com a entrada de outros
desenhos em cena, retratos e auto-retratos, apalpados em desenhos
de contorno cego, ou naturalmente representados em desenhos de
observação directa, simbolicamente desejados nos pessoais desenhos
a marcador colorido que contaminam toda a sala, pequenos e
grandes organigramas que organizam e apresentam ideias ou ideais
com imagens, signos ou palavras, garatujas sem sentido nenhum e
cartografias que questionam sentidos.
Imagine agora que, no meio desta aparente incoerência, que era
você, tal como fui eu, a ter que montar esta exposição. Faltou explicar
esse detalhe, que me leva aqui a fazer este texto anexo para a exposição,
a autora afinal não retornou a Portugal a tempo de organizar e montar
a exposição, cabendo a outro essa aventura.
Com algumas reminiscências da arte postal os desenhos eram
enviados por correio. Na cadência de quem desenha, por vezes com
vigor, outras em repouso quase total, as cartas com os desenhos
vinham chegando do Brasil, para a EAUM ora para casa ou para outras
casas. Esta particularidade tornou-se num curioso acontecimento que
aqui relato. Ainda que não seja de todo fulcral para uma compreensão
da exposição “a riscar”, faz parte também de uma das muitas histórias
que aqui circularam.
Como nem todos os desenhos chegavam directamente a
Guimarães tornou-se necessário contactar as diversas pessoas para
quem eram enviados desenhos do Brasil. Foi fantástico reaver
amigos e conhecidos que a vida deixou distante, e que por causa
desta exposição reencontrei. Foi preciso estar com eles, recolher os

desenhos para a exposição, falar um pouco sobre os desenhos que
recebiam, sobre as suas vidas e os desenhos que andavam a fazer,
pedindo-lhes emprestado o trabalho recebido com a promessa de uma
volta a casa. A todos estes, que sem estarem presentes fazem parte
desta exposição, ficam também os meus extensos agradecimentos.
Claro que, imagina-se, recolher desenhos não foi um acontecimento
único no espaço ou no tempo. As cartas lá vinham chegando, mas
esta chegada arrastava-se por junho a dentro, por julho… e os últimos
trabalhos só chegaram em Setembro com a visita da Mónica Faria,
que entretanto tinha finalmente voltado a casa.
Esta particularidade de ir montando uma exposição, por um
período de tempo alargado e sem noção da quantidade, tipo ou
género de trabalhos que poderiam chegar, foi um divertido desafio.
Os desenhos eram agrupados de acordo com algumas simples
premissas, ora pela dimensão do suporte, ora pelas cores, ou até pelo
tipo de acção gráfica realizada, mas quando tudo parecia pronto, lá
vinha mais uma carta com mais alguns desenhos e tudo tinha que ser
pensado de novo, num constante trabalho em progresso.
Nesta incoerência, ou instabilidade, que estou a tentar descrever
mantinha alguma solidez no Desenho. O desenho era o leme, é
através deste que a autora comunica, pensa e se expressa. O desenho
possui esta flexibilidade de ser sempre desenho por muito diferentes
que possam parecer no uso da técnica, cores ou processo. É nesta
flexibilidade que reside o seu potencial. A variação das técnicas ou das
cores ou dos processos responde a diferentes necessidades ou desejos,
e esta variação potencia novos meios visuais e novas reflexões sobre
a imagem produzida.
Os desenhos coloridos a marcador oferecem uma intensidade
emotiva quase pessoal que nos seduz e atrai. Naturalmente que as
minhas preferências pesam nestas observações, mas os desenhos a
marcador presentes na exposição atraem o olhar, envolvem as ideias
e remetam para um tempo que passou e vai desaparecer. Remetem
para a nossa infância, para o efémero, para o desvanecimento. São
cores que vão desaparecer com o simples contacto com a luz e é uma
técnica que deixamos de usar porque crescemos.
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As aguarelas presentes sabem a segredos, com cores suaves e
transparentes falam de coisas não palpáveis e delicadas. São desenhos
muito sensíveis na utilização da linha e da mancha, muito idílicos
na escolha das cores, pequenos na escala e intimistas no tema,
percorrendo tempo e espaço nas pétalas de flores ou no desfolhar
dos dias.
Os colibris, pardais, pássaros sem nome preenchem um pouco
esta exposição. Um desenho em particular mais do que todos,
realizado a lápis de cor, mas daqueles lápis que damos aos meninos
para brincar, com cores muitos suaves e transparentes. Os pássaros
são minúsculos na página, como estrelas no céu e cada um tem todos
os detalhes de um ser completo, desenhados com linhas muito finas e
lápis muito afiado e as cores são variadas e misturadas criando a ilusão
de movimento e penas a esvoaçar.
As referências deste imaginário visual são muito pessoais e por
vezes inalcançáveis quase como as ilustrações de um livro de que
só conhecemos algumas frases. Mas que podem descortinar-se na
leitura dos desenhos escritos, desenhos cartas ou palavras desenhadas
presentes e que se podem conectar com as nossas próprias histórias.
Esta exposição também é sobre a impossibilidade de unidade, como
o nosso conhecimento é fragmentado e incoerente e só percebemos
a história passado o muito tempo, quando nos afastamos e deixamos
de ver cada fragmento do real para entender o todo colectivo.

7

Njingiritane,
lápis de cor sobre papel, 21x28,5cm
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Calendáro,
aguarela sobre papel, 25,5x18cm

capa de caderno,
técnica mista sobre tecido, 22x32cm
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Será que o desenho e a escrita têm algo
em comum (são seres semelhantes)?
Mónica Faria

“Quando comecei a ficar preocupada.”
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Para pensar esta pergunta introduzi um contexto. Esse contexto
é a experiência ‘a riscar’ a partir do convite feito, em Julho de 2013,
pela Natacha Antão para a exposição individual a acontecer algures
entre Junho ou Julho (que acabou por acontecer de Julho a Setembro)
de 2014 no EstúdioUM em Guimarães, na Universidade do Minho,
na Faculdade de Arquitectura, em Portugal, um espaço que procura a
fala sobre o desenho.
Tinha um contexto, faltava encontrar um sentido. Para que serve
uma exposição individual sobre desenho? Para conversar, decidi. Decidi, mas não me lembro quando foi, só sei que foi numa conversa…
entre amigos... durante um telefonema… e uma conversa no Skype.
Sem o saber, aquando do convite, a pesquisa de campo (que acontece em contexto de doutoramento) prolongou-se de Setembro de
2013 a Dezembro de 2014. Andei durante algum tempo a pensar de
que se trataria o assunto da exposição. Poderia ser sobre a comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, onde vivo no Brasil, poderia ser sobre desenho, poderia ser sobre tempo, poderia ser sobre
viagem, sobre a distância, sobre o peso, sobre a luz, sobre a raíz ou as
pedras, poderia ser sobre diários visuais ou apenas diários. Também
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poderia ser sobre o diálogo entre todas as possibilidades.
Como dialogar desenho?
Dessa forma lancei-me a descobrir os mecanismos do diálogo que
poderia acontecer entre diversos contextos. Maravilha, pensei, quanto
mais complexo mais bonito. É que eu gosto de uma boa trama.
Foi assim que descobri o sentido para fazer uma exposição, dialogar: comigo, com o outro, entre mim e outro, entre o outro com
o outro, para o outro, para mim. Com a proximidade do trabalho de
doutoramento e a distância do espaço de exposição decidi arriscar, e
foi quando comecei a ficar preocupada.
“Não existe coerência, estamos perdidas.”
Sem computador comecei a anotar tudo sem pensar em nada propriamente dito. Tudo servia de desculpa para usar o papel e riscar.
Tudo era urgente e merecedor de registo.
12

Sem computador a vontade de fotografar, que é sempre pouca,
diminuiu. Tinha que pensar rápido, como se os olhos fossem as lentes. Eu máquina. O click, mais rápido que a própria sombra, apanhava
a imagem que tinha à frente enquadrada: na forma, na luz, na dramatização... ‘click’ captada simultânea pelos olhos, pelas mãos, pelo
papel. Gastei toda a bateria rapidamente e vi-me forçada a pensar
lentamente.
Encarar o desenho como um tempo de revelação analógica. Como
quem ouve uma história e começa aos poucos a ver toda a ação, todo
o cenário, todo o enredo. Sem saber ao certo o que tinha na minha
cabeça a imagem podia revelar-se autónoma à minha vontade. E à
vontade do outro, com o outro. Gostei disso e respirei fundo, pelo
menos se continuar a não ter coerência tenho no mínimo a certeza de
não estar perdida.

nhos, ou a escrita. Agora era tempo de andar na rua e tudo servia de
desculpa para estabelecer relações, aproveitar uma conversa, um pensamento, um silêncio, uma dança, uma luz e... fazia um desenho porque estava com saudade, em casa de uma amiga, alegre ou cansada...
aí, saía um rasto, uma carta, ou um livro, ou uma folha, ou impressão...
E, depois a viagem. Libertar-me ou libertá-lo. E lá seguia ele, por
outras bandas...
Chegou finalmente o momento da curiosidade, que imagens eram
essas que chegavam pelo correio nas casas - nesses lugares longínquos que habitam a minha cabeça, lugares onde já estive, que já sonhei, que conheço ou conheci, que desconheço, de quatro ou mais
paredes – essas imagens que já não eram minhas e que precisavam
de seguir a sua vontade? Porque é que algumas não chegavam nunca,
outras voltavam para trás e outras seguiam seguras o seu percurso. Ai
que a imaginação é tão vasta e tão rica e tão solta.
Estar perdida é um estado de coerência.
“Teoria das decisões que determinam a origem dos elementos que
compõe o seguinte universo (U): exposição (E) ↔ publicação (1)”
Espaço, tempo, hora, matéria, estado.
Tudo o que se estuda aqui é fonte de uma equação provocada pelo
diálogo (D). Na procura de uma fórmula que justifique esta prática.

E (2,7,2014) , (30,9,2014)
1 (20,10, 2014) ,ϖ
D (5,7,2013) , (25,9,2013) , (5, 8, 2014) , (10,10,2014) , ϖ
∃ U:[E \ 1]
{D: U(E1)}

Continuava assim mesmo a correr o risco de esse tudo se transformar rapidamente em nada. Mas agora era tempo de estar parada e
estava na hora de contar aos outros como andava a vida, ou os dese-
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Teste 1

Teste 2

Coordenadas obtidas durante a experiência 'a riscar'

Utilizar 3 elementos que estiveram na exposição, enquanto que na
publicação vou apresentar apenas 2 deles.

E (2,7,2014) , (30,9,2014)

∃ U:[E \ 1]

1 (20,10, 2014) ,ϖ
D (5,7,2013) , (25,9,2013) , (5, 8, 2014) , (10,10,2014) , ϖ

E

1
15
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E (2,7,2014) , (30,9,2014)
1 (20,10, 2014) ,ϖ
D (5,7,2013) , (25,9,2013) , (5, 8, 2014) , (10,10,2014) , ϖ

{D: U(E1)}
D
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“Escrever é desenhar da direita para a esquerda”.

17

16

A pessoa aqui desenhada é Darcy Ribeiro, etnólogo brasileiro,
podemos ver este retrato, ou o desenho da sombra do retrato, no seu
livro “Diários Índios: Os Urubus-Kaapor”, publicado em São Paulo
pela editora Companhia das Letras, no ano de 1996, na página 461.
O desenhista é um índio Kapoor da aldeia do Xapy.
Na página 138 e na página 139, Darcy depara-se com uma pergunta que eu faço a mim mesma várias vezes, sinto que não sou só
eu que coloco esta pergunta. Também quem visita a exposição já me
perguntou, ou eu já fiz essa pergunta a quem lê uma publicação, ou
quem desenha já se perguntou a si próprio – que eu já ouvi – e essa
mesma dúvida habita naqueles que escrevem:

Mais à frente, na página 142 o capitão Ianawakú ajuda Darcy a
rabiscar mais uma quantidade de papel. Darcy tenta, mais uma vez,
adivinhar os pensamentos do capitão quando confessa, ““Risquinhos
é que ele faz”, deve ter pensado, e se pôs a malhar o resto da página.
Depois de um momento de descanso, continuou o trabalho. (...) me
disse, através do intérprete, ser um homem. Se a tinta não acabasse,
onde iria ele com este homem?(...) os desenhos que fazem a ponta de
flecha nas cascas das árvores dos caminhos”.
Já no caderno de Darcy o capitão Ianawakú preferia a pena para
escrever em vez do lápis.

“Que pensará ele disso? Saberá o que seja escrita e leitura ou cuidará que eu apenas me divirto desenhando arabescos? E valerá o que
eu escrevo mais que os arabescos dele?”.
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Água
Mónica Faria
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Estas dúvidas ganharam forma entre 1949 e 1951 com o ensaísta Darcy mas acredito que elas já existiam muito tempo antes, e
que assim mesmo, podem continuar a existir com o nome de outros
antropólogos, romancistas e, até mesmo quem sabe, com nome de
políticos. Nestes diálogos, sinto o desejo que elas continuem a habitar
o pensamento de artistas, de agricultores, de pescadores... de pessoas,
todas elas, nos seus encontros umas com as outras na fala do desenho
e da escrita.

19

Será que escrever/desenhar adivinha o passado? vive da cópia do
presente? fala de caminhos futuros? Arrisco vários propósitos: o de
registo, o de comunicar, o de indicação, o de orientar, o de ser prazeroso, o de mostrar. Quando não tens papel escreves aqui, nas árvores,
desenhas aqui, no chão, cicatrizas aqui, o corpo. É inevitável o registo
do movimento.
Não me esquecer: o risco nada mais é do que uma marca de que
aqui estiveste! É a tua presença!

Capa 1,
aguarela sobre papel, 21 x 14,2
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Capa 2,
aguarela sobre papel, 21 x 14,2

Capa 3,
aguarela sobre papel, 21 x 14,2
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Capa 5,
aguarela sobre papel, 21 x 14,2

Capa 3,
aguarela sobre papel, 21 x 14,2
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m5,
guache sobre papel, 29,7 x 21

m6,
guache sobre papel, 29,7 x 21
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mapacc,
lápis de cor sobre papel, 21 x 14,2
mapaccsp
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m7,
guache sobre papel, 29,7 x 21

EE1#10

27

Transposição. Nem exposição nem imposição.
Carta acerca de riscar e arriscar
Vítor Martins

28

mapappprcc,
lápis de cor sobre papel, 21 x 14,2
mapaprcc

Querida Mónica
Chegaram os teus desenhos, sobre pano, com cheiro a sertão, enviados no já
longínquo 25 de abril, onde é mais óbvio o “a manchar” que o “a riscar”, e onde
o mal-conformado rectângulo em que cabem mais parece pano rasgado ao acaso,
afastando a ideia de folha ou tela, que em geral lembram corte regular e perfeito.
O que tu aproveitas para riscar e manchar, as ‘cenas’ que constróis, dão-me
um sabor, que arrisco dizer muito preciso, da tua vida nesse lugar perdido no
íntimo do Brasil, não só da tua vida de imaginação mas também da tua vida de
sensação, de percepção, e, sobretudo, razão maior pela qual estes teus desenhos me
comovem (me movem para ti), daquilo que aí fazes, ou, usando os teus próprios
jogos, daquilo que aí arriscas. Julgo aliás que estes desenhos me fazem sentir esse
risco mais vivamente que qualquer outra coisa que me tenha vindo de ti, incluindo
evidentemente as tuas próprias palavras... não sei como consegues que os teus
riscos e manchas mostrem tão claramente os riscos a que te expões. O risco de
te apaixonares sem remédio por esse mundo, essa gente, essa vida. O risco de te
entregares tão absolutamente que pouco ou nada te reste no regresso a casa. O risco
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de ficares aí presa e de não regressar senão um qualquer fantasma teu. O risco de
que, uma vez regressada, qualquer risco te pareça sem valor, inapropriado, vazio,
injusto,... Não são riscos menores, são riscos fundos, contundentes, que deixarão,
aconteça o que acontecer, marcas indeléveis, perenes. São riscos terríveis, sim, mas
não é minha intenção fazer-te, por pouco que seja, recuar perante eles. São os teus
riscos e os teus desenhos. Que serias tu sem eles? E o que acho de espantoso nestes
desenhos é que finalmente (finalmente!) os teus desenhos expõem a tua vida, são
parte da tua vida, fazem um com a tua vida. Sempre gostei muito, como sabes, dos
teus desenhos, mas perante estes torna-se-me evidente que os anteriores estavam
como que à espera de qualquer coisa que não acontecia, que não chegava, estavam
à espera... estes não esperam mais, vivem. Estás nestes desenhos como nunca
estiveste, mesmo se antes qualquer coisa parecia pressentir, prever, esperar, ter
esperança em que estes chegassem. Finalmente chegaram.

30

Também a Guimarães chegaram. Estes que me enviaste levei-os eu próprio, e
eu próprio escolhi o lugar onde os colocar na exposição. Fui com a Natacha que
levou muitos outros, uns que vieram pela Joana, outros pela Marta, outros pelo
Manel, e muitos outros por muitos outros. E o que mais me espantou no que
ia descobrindo neles, por eles, era a facilidade com que qualquer instante dessa
tua nova vida, qualquer elemento desse teu novo mundo, se transformava num
risco e num riscar, num risco que exigia um riscar. Uma diversidade imensa,
em que se sentia que qualquer coisa podia de repente tornar-se o teu risco. E
o que eu pressentira nos ‘meus desenhos’ tornava-se agora óbvio, indisfarçável.
Esse teu novo mundo, essa tua nova vida, tomavam-te tão completamente, tão
vivamente, que qualquer tentativa de ganhares distância relativamente a ela, a
ele, era escusada. Pegavas em qualquer coisa e deixavas-te arrebatar por ela, ser
conduzido por ela. Eras aquela ave, eras aquela planta, eras aquele céu, eras
aquela terra,... Tudo o que eu ouvira dizer sobre o desenho ser algo de mental, ser
uma espécie de pensamento com o que isso implica de exterioridade relativamente
ao ‘objecto’ da atenção do desenhador, era completamente desmentido pelos teus
desenhos: era no seu íntimo, no seu cerne, que tu tocavas as coisas, e nenhum
pensamento tem o poder de fazer isso. Mesmo os padrões repetitivos, que me
lembravam os teus antigos ‘arraiolos’, pareciam muito mais, na sua obsessiva

insistência, um refrão infantil, como os que as crianças cantarolam para adormecer
ou afastar os ‘maus espíritos’, do que propriamente um tipo de jogo intelectual a
que o desenho supostamente convida os seus cultores.
Nada ali vinha, parecia-me, dum desejo de desenhar, que imagino ser o de
captar um qualquer elemento do mundo ou instante da vida, antes era quase
o inverso que eu pressentia, o de te deixares captar, capturar, ou, usando uma
linguagem que me parece mais apropriada para esta tua prática, de aceitares sem
reticências todo e qualquer convite para te aproximares, entrares, sentires por
dentro... um a um irias conhecendo assim todos os seres, todos os instantes, um a
um ir-te-ias deixando prender nesse mundo, nessa vida.
Como fazer disto uma exposição? Como fui com a Natacha nesse primeiro dia
de montagem fui-me dando conta da dificuldade. Felizmente o espírito pragmático
a que ela é capaz de recorrer quando precisa não deixou que se instalasse qualquer
sensação de impotência, que me pareceu desde muito cedo aquilo a que estaríamos
condenados. Mas com ela a dirigir sempre tudo se vai compondo. E lá ficaram, os
teus desenhos, a formar o que comummente se chama uma exposição. Tudo parecia
pois estar conforme, a Natacha convidou-te a fazer uma exposição de desenhos,
tu desenharas aparentemente com esse fito, mandaras os desenhos, e ei-los aqui,
expostos. Porque é que me ficava, no fim, tudo nos seus lugares, depois de várias
conversas e experiências sobre onde pôr as coisas, esse estranho sabor a inconforme?
Claro que iria voltar, e voltei, uma vez e outra, e esse sabor em vez de se diluir
foi-se antes acentuando. Dei-me tempo, fechei os olhos (os olhos abertos juntam
tudo o que vêem, e era preciso ver cada coisa por si e permitir-lhe que ela indicasse
outras relações que não as que os olhos abertos nos impõem), construí uma nova
disponibilidade para a minha atenção, e vi o que se escondia e era preciso ver de
olhos semicerrados: sim, aquelas coisas estavam todas ali juntas, mas na aparente
ignorância umas das outras; sim, tu tinha-las feito para esta exposição mas não
para elas se imporem aí, onde tal imposição as faria ficar para sempre presas a
esse lugar, e era preciso que elas apenas passassem por ali, era preciso pois que elas
se fechassem um pouco, se recolhessem, se retirassem... a imensa força com que cada
uma delas nos puxava sem cerimónias para dentro de si tinha a contrapartida
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do seu relativo fechamento assim que nos soltava. Estava ali e não estava ali.
Claramente estava de passagem... Como provavelmente muitos outros visitantes
comecei por pensar que isso se devia apenas à grande diferença entre os desenhos,
que tinhas escolhido fazer uma exposição heterogénea, muito heterogénea, e era
tudo. Mas não. Era-me também cada vez mais claro que todos esses desenhos e
coisas não estavam de passagem cada um por si, como num aeroporto, estavam de
passagem todos juntos, era uma co-passagem. Vinham juntas até ali, Guimarães,
Estúdio UM, para depois se dispersarem, dum modo muito parecido com aquele
que os levara a surgir e a juntarem-se. Foram surgindo porque tu na Conceição,
estando a fazer os desenhos para uma exposição em Guimarães, não pudeste
fazer mais, não te era possível senão isso, do que procurar uma coisa aqui, outra
acolá, outra acolá, seres e instantes a que arriscaras abrir-te no teu novo mundo,
na tua nova vida. A intuição fabulosa da tua amiga Natacha acertara no alvo,
era importante não vires, por assim dizer, de mãos vazias, era importante haver
um lugar onde a tua gente pudesse reconhecer que não vinhas de mãos vazias,
talvez também tu própria precisasses disso para o reconhecer... não vires de
mãos vazias que é como quem diz não teres deixado lá tudo. Mas esse lugar e
esse reconhecimento não podiam ser uma finalidade em si senão negando-se a si
próprios. E era sobretudo necessário que as coisas vivas que enviavas, trazias de
lá, se mantivessem cá coisas vivas. Era necessário que ao se dispersarem depois
desse momento de co-passagem, fossem e continuassem a ser coisas vivas, bem
vivas, continuando a sua vida sem ti, como sem ti tinham vivido antes de as teres
encontrado. Era preciso que fosse claro que só a vida te interessava, para que
todos os riscos que correste não parecessem finalmente meros pretextos para outras
coisas.
Cautelosamente engendraste uma dinâmica que por si só poderia conseguir que
a vida de lá continuasse viva cá, mas não tal e qual. Era como que um curioso
processo de enxertia: era preciso ligar a vida de lá à de cá, era preciso que tu própria
sentisses que a vida de lá, pela qual arriscaste tanto, continuasse na de cá. E
assim as coisas e desenhos conseguidos no sertão não seriam enviadas directamente
para a exposição, denunciando ser essa a sua única finalidade. Seriam, desde o
princípio, entregues à hospitalidade de alguém em cuja vida confiavas ao ponto de

esperares dele que integrasse essa nova vida que lhe enviavas na sua própria vida.
Uma espécie de enxertia que exigia daquele que aceitava entrar nisto, acolher
como seus os teus riscos. Se a coisa corresse bem, e não há razão para, em boa
parte pelo menos, não correr, tu poderias regressar desse teu novo mundo com a
esperança de o encontrar por aqui também um pouco, espalhado precisamente entre
aqueles cuja vida terá sido, talvez, a maior razão para regressares. Terias assim
conseguido escapar um pouco ao risco maior do regresso, o de regressares para um
mundo completamente distinto, absolutamente separado daquele que deixavas,
sem comunicação possível entre eles, sentindo que deixavas por lá, com os riscos
corridos, um pouco (ou muito) da tua alma, da tua vida. Para tudo isto era
preciso, evidentemente, que a exposição existisse, como um ponto de confluência,
uma espécie de concentração energética que marca com um sentido bem preciso a
dispersão que se lhe seguirá, cada elemento depois solto e disperso sabendo bem a
que força está para sempre ligado. Mas era também preciso que essa exposição
nunca fosse uma imposição, que à menor tentativa de alguém a ‘definir’ ela se lhe
escapasse por entre os dedos, para que nada mais lhe restasse do que o sentimento
de ter tocado uma força em trânsito, uma imensa força impossível de conter num
qualquer lugar porque destinada a espalhar-se, viver e crescer por todo o lado. Por
mim julgo que isto se sente bem, desde que nos disponhamos a dar-lhe tempo e
a limpar a nossa atenção dos seus enrijecidos hábitos. Regressa pois, com toda a
confiança, querida Mónica, cá te esperamos. E pelo meu lado fica então prometido:
farei o meu melhor para que a parte do teu risco, dos teus riscos, que me coube
acolher encontrem em mim, através de mim, como crescer e florescer, de modo que
sempre possas, em cada um dos nossos futuros encontros, reconhecer sem qualquer
dificuldade alguma ou algumas das qualidades do mundo onde arriscaste tudo
para poderes renascer.
Que continues a ser iluminada pelos teus riscos
teu
Vítor
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gravura, 20,31 x 50,7 (matriz: 15 x 17,5)
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Natacha
“A escrita desenvolve-se muito lentamente. Desenvolve-se ao ritmo
do almoço, do jantar, do café da manhã. Mas como escrever num
lugar onde tudo acontece fora do papel?”
Houve um tempo em que nós não frequentávamos bibliotecas, em
vez disso reuníamo-nos à volta da lareira e felizes contávamos histórias. Nem sei de que tempo eram as histórias, as pessoas, as personagens ou os animais que sonolentos rugiam no momento em que os
ânimos se exaltavam.
Sem lareira, hoje ainda, e sem frequentar bibliotecas, nos reunimos
para felizes contar histórias.
- Sim, sim é verdade. Mas sabes, é uma felicidade falsa. Sabias? Hoje
em dia ninguém é feliz! As histórias contam-se... Acredito que sim.
Mas ninguém as ouve. As imagens repetem-se vezes sem conta, num
ápice, num segundo. Mas ninguém as lê.
- Continuamos a optar por não ir à biblioteca...
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Agora experimentem levar o papel para o lugar onde tudo acontece.
O papel fica no meio. O resultado é um montão de riscos que organizados produzem um efeito de desenho. O desenho de uma conversa.
Joana
“é meu e nunca me pertenceu”
É um facto. A imagem original existe. Aquela. A única imagem. Repetidamente existe!
Marta
“eu arrisco enviar-te os riscos que faço. Correndo o risco deles se
perderem.”
Durante algum tempo andaram distraídos mas não se perderam. Penso que andaram por aqui e por ali, de camião, de avião, de carrinha, de
caixinha, a pé ou de bicicleta, de carro ou de metro, andaram de mão
em mão. Até eu chegar.
A lembrança é algo que nunca deve ser esquecida.
38

Manel
“O YURI MANDA UM ABRAÇO”, e eu “espero-te mais tarde.”
Mandar, esperar e receber. Verbos que mesmo no presente do indicativo são distantes.
Lucas
“tento desenhar nuvens... desenho-te nas nuvens.”
Irene
“da minoca que fura a terra pra ver a Irene que ri,
que ri, que ri, querida!”
Cecília
“Existe aqui um passarinho, o Azulão, que gosta de tomar o pequenoalmoço na árvore lá de casa...”
João
Existe um disco externo que se queimou. Lá dentro estão quatro anos

cheios de vidas, que o dinheiro não pode relembrar. Em 2010 quando
comecei o doutoramento, o Vítor ofereceu-me o computador, era
o início de qualquer coisa. Principalmente estava presente uma memória futura. Será que se escrevermos o que ainda não aconteceu
significa que aconteceu?
O disco não se queimou, está aqui, vês? Afinal o que ardeu, foi o seu
conteúdo, a sua memória. A memória passada.
Sobre a memória, sobre a memória dos desenhos que fiz e que te
enviei e dos que não fiz e que te enviei. Não me lembro de mais nada.
Claudia
Diz-me: onde te encontras, sem saber, com a Mariana?
Luísa
Viva o S.João! Desta vez, adio para o ano que vem.
A primeira imagem que tenho da festa de S.João, é o aniversário da
minha mãe. Nunca tenho certeza se a festa é no dia 23 ou 24 de Junho. Sei que antes de tudo isso cantamos os parabéns ao meu pai, no
dia 19.
Telmo
São 5! Pra cada um...
Paula
… em Guimarães, de Julho a Setembro, beija-flor.
Mariana
Tu és árvore. E os teus cabelos, raízes. Os teus pés caminham nas
nuvens. As tuas mãos abrigos.
Quando chega a primavera?
Porque não podemos sentir o pensamento?
Marinalva
Chegada a casa, do outro lado do mar, encontrei um vestígio teu.
Viagem de tempo ou de pensamento?
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Miguel
temos a idade do tempo
Pedro
“Pedi à Maria, da Vila União, para fazer uma raizada caseirinha, dizem
que é a melhor daqui, para levar aí...”
Bruno
Bebes também um copito?
Penha
Como dividir um desenho em três partes diferentes?
Iva
Deolinda
Cybele
40

Para que serve o muro da escola?
Para pintar! E para algumas outras coisas...
Alcina
Chaveiro ou Porta-Chaves? Chá :) está.
Márcia
“...como se desenha uma estrela?”
Augusto
Ser avô é o mesmo que ser pai, só que pela segunda vez.
Manel
Me esqueço de vocês não, viu!
Juan
“hoje, dia 13, sexta-feira, lua cheia, vai ter lobisomem.”
André
“Eu chego dia 6 de Agosto às 14h20 de 2014”

Nuno
...quando não é noite de lua cheia, é escuro e o cenário brilha à luz dos
candeeiros. Um aqui, outro ali... se não os tivesse visto à luz do dia
nem saberia o que eram. Lembro-me daquela aula e inevitavelmente
de todas as outras aulas em que lá estavas.
Às vezes a lua está cheia e as sombras ficam mais presentes.
João
movimento: caminhar correndo a dançar parada
Pedro
“Parabéns. A Luísa é muito bonita.”
Júlio
“Como se fosse uma troca de cromos. Estes são os teus.”
Tatiana
Com 3 letrinhas apenas se escreve a palavra COR. Com 4 íris.
Daniel
Gostei e gosto. Ainda não me esqueci.
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Ana
Tenho a impressão que o tempo muda.
Nuno
“ Bem Vindo! … a Sofia, como agradecimento pelas aulas no Clube
de Desenho.”
Marco
“...rasguei os diários, queimei os pincéis. Nunca ninguém saberá que
aqui estive.”
Deolinda
Não concordo com o que dizem por aí... “Longe da Vista, Perto do
Coração”
Gabriel
Anunciaram-me a tua vinda e eu contei a toda a gente: ‘Chegaste com
a Primavera!”
42

… de volta
Inês
1, 2, 3... vou contar outra vez!

Joana
As flores não duram para sempre. Mas voltam... Um herbário é uma
paragem no tempo, não é a eternidade.
Mariana
Como saber de nós? Às vezes não consigo fazer um auto-retrato.
Carlos
Um esboço é um desenho acabado. Ora, aqui está uma frase incompleta.
Jerónimo
Uma casa é plural?
Luís
“tive o apoio no papel de FOGE MAJOR (http://foge-major.pt)”
Vítor
conhecimento+vítor = “quanta saudade e que falta me fazes.”
“não vejo a hora de chegar e não sei a data da partida, mas um dia eu
chego.”

Ouves-me? Preciso falar contigo.
Helena
Falo de boca cheia, de beijos e abraços.
Susana
Entregue em boa hora! Está em boas mãos. Degustamos a companhia.
Adriana
Quanto mais te olho menos te vejo.
Tiago
Ary... Matilde... e Matias!
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Natacha Antão, licenciada em Artes Plásticas – Pintura, na FBAUP.
Realiza o Mestrado em Desenho na FBAUL e está a frequentar o
doutoramento em Belas Artes, com especialização em Desenho, na
mesma escola. É docente na Escola de Arquitectura da Universidade
do Minho. O seu trabalho de investigação tem vindo a ser desenvolvido dentro da sua actividade como docente e desenhadora e mais
recentemente tem incidido sobre Cor e a sua utilização na prática do
desenho, em sequência da sua formação como pintora.
Mónica Faria, 1979, natural de Espinho. Filha do metalúrgico
Augusto Ribeiro Faria e da artesã Deolinda Moreira Ferraz Faria.
A trabalhar e a viver no Porto desde 2000, altura em que inicia a
licenciatura em Artes Plásticas, Escultura, pela Universidade do
Porto na Faculdade de Belas Artes.
Bolseira da FCT desde 2012, desenvolve pesquisa com a comunidade quilombola de Conceição das Crioulas no Estado de Per-
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nambuco, Brasil, em contexto de doutoramento em Educação
Artística na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto,
Portugal. Membro do Instituto de Investigação em Arte, Design e
Sociedade-Núcleo de Educação Artística (i2ads-nea).
Vítor Martins, licenciatura em filosofia, há 37 anos professor na ESBAP/FBAUP, ligado à teoria e história da imagem e da comunicação,
mais recentemente à educação artística..
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Professora na ESAP- Guimarães, desde 1999, nas áreas de Técnicas
de Impressão e de Desenho.
Participação em projectos artísticos e culturais organizados pelo movimento intercultural Identidades.
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