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Depois do Espaço t, surge a Quase Galeria
Espaço t, espaço de integração pela arte, numa perspectiva de inclusão total, sem
tabus, estereótipos, preconceitos e tudo aquilo que segrega o valor humano.
Valorizamos apenas a aceitação incondicional do outro.
Numa perspectiva transversal da sociedade, dos ricos dos pobres, dos coxos aos
esteticamente intitulados de belos, todos cabem no conceito.
Num mundo cada vez mais desumanizado, solitário, onde todos são “colocados em
gavetas”, verificamos que o homem apenas representa o papel que lhe é dado, e
quase nunca mostra o seu verdadeiro interior.
Com o Espaço t, aqueles que por ele passam ou passaram, crescem e entendem que
o verdadeiro homem não é o do “gaveta” mas o do seu interior e entenderam também
o que há na sua verdadeira essência, quer ela seja arte bruta, naife ou apenas arte
de comunicar, é por si só a linguagem das emoções, a linguagem da afirmação do
maior valor humano.
O pensar e o libertar esse pensamento crítico sobre uma forma estética. Esse
produto produz uma interacção entre o produtor do objecto artístico e o observador
desse mesmo objecto; promovendo assim sinergias de identidade e afirmação
melhorando dessa forma a auto estima e o auto conceito daqueles que interagem
neste binómio e se multiplica de uma forma exponencial.
Este é o Espaço t,
E apesar de sempre termos vivido sem a preocupação de um espaço físico, pois
sempre tivemos uma perspectiva dinâmica, e de elemento produtor de ruído social
positivo, ruído esse que queremos que possa emergir para além das paredes de um
espaço físico.
Apesar de não priorizarmos esse mesmo espaço físico, pois ele é limitador e
castrador foi para esta associação importante conseguirmos um espaço adaptado às
necessidades reais e que fosse propriedade desta associação que um dia foi uma
utopia.
Com a ajuda do Estado, mecenas, e muitos amigos do Espaço t, ele acabou por
naturalmente surgir. Com o surgir do espaço do Vilar, outros projectos surgiram tendo
uma perspectiva de complementaridade e crescimento desse espaço, que apesar de
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real o queremos também liberto desse conjunto de paredes, fazendo do espaço
apenas um ponto de partida para algo que começa nesse espaço e acaba onde a
alma humana o quiser levar.
Surgiu assim a ideia de nesse lugar criarmos outro lugar, também ele figurativo
embora real, chamado Quase Galeria.
Uma galeria de arte contemporânea com um fim bem definido: apresentar arte
contemporânea Portuguesa nesse espaço, dentro de outro espaço, onde cada
exposição será uma fusão de espaços podendo mesmo emergir num só espaço.
Com este conceito pretendemos criar uma nova visão do Espaço t, como local onde
outros públicos, outros seres podem mostrar
a sua arte, desta vez não terapêutica mas sim uma arte no sentido mais real do termo
que forçosamente será também terapêutico, pois tudo o que produz bem estar ao
individuo que o cria é terapêutico.
Com o apoio das galerias: Graça Brandão, Carpe Diem – Arte e Pesquisa, Carlos
Carvalho, Presença, Reflexus /Nuno Centeno, Modulo, 3 +1, Jorge Shirley, Alecrim
50, Ateliê Fidalga (São Paulo/BR), Progetti (Rio de Janeiro/BR), Ybakatu
(Curitiba/BR), Mercedes Viegas (Rio de Janeiro/BR), Waterside (Londres/UK),
Módulo, Vera Cortês (Contemporary Art Agency), Filomena Soares, Fernando Santos
e com a Comissária e amiga Fátima Lambert, temos o projecto construído para que
ele possa nascer de um espaço e valorizar novos conceitos estéticos contribuindo
para a interacção de novos públicos no espaço com os públicos já existentes
promovendo assim, e mais uma vez a verdadeira inclusão social, sem lamechices,
mas com sentimento, estética e cruzamentos sensoriais humanos entre todos.
Queremos que com esta Quase Galeria o Espaço t abra as portas ainda mais para a
cidade como ponto de partida para criar sinergias de conceitos, opiniões e
interacções entre humanos com o objectivo com que todos sonhamos – A Felicidade.

Jorge Oliveira
O Presidente do Espaço t
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GIDÁ < conjugando verbos em lugares de pretérito imperfeito >
Maurício Adinolfi e Sofia Pidwell
Na duração não se pode confiar:
Nem sequer o crente, que vai à missa todos os dias
Nem sequer o paciente, o artista da espera,
nem sequer o amigo fiel,
que sem vacilar está pronto a ajudar-te,
pode estar certo de a alcançar durante uma vida inteira.
Peter Handke, Poema da Duração.
Para conhecer o mundo, basta escutá-lo. O que se vê nas viagens é apenas um
trompe-l’œil. Sombras em perseguição de outras sombras. As estradas e os países
não nos ensinam nada que não saibamos já, nada que não possamos escutar em
nós mesmos, na paz da noite.1
Amin Maalouf, Le périple de Baldassare.
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« Pour connaître le monde, il suffit de l’écouter. Ce que l’on voit dans les voyages n’est jamais qu’un
trompe l’oeil. Des ombres à la poursuite d’autres ombres. Les routes et les pays ne nous apprennent rien
que nous ne sachons déjà, rien que nous ne puissions écouter en nous-mêmes dans la paix de la nuit. »
Amin Maalouf, Le périple de Baldassare, Paris, Grasset, 2000, pp.36-37
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O projeto de instalação parte do diálogo entre os trabalhos de Maurício Adinolfi e Sofia
Pidwell, utilizando madeiras navais pesquisadas em estaleiros da cidade do Porto, cabos
marítimos, esferas de vidro e cabos de aço tensionados no espaço. Tem como
referência a obra Os Lusíadas, de Camões, nomeadamente o porto de Gidá*, localizado
no Mar Vermelho, importante ponto cultural do médio oriente - alcançado pelos
navegadores - rota de comércio, descobertas e negociações. O movimento da
navegação, o caminho percorrido, a expansão das relações humanas, as trocas,
conflitos e novas ligações entre culturas são motes dessa proposta.
[Maurício Adinolfi (com Sofia Pidwell), excerto inédito, julho 2017]
Por muito tempo se acreditou que ele [o cisne] fora o primeiro modelo
dos barcos, o perfil ótimo do esquife. As velas copiariam o raro
espetáculo das asas que se alçam na brisa.2

E as coisas do mar e dos barcos invadiram a casa, a sala, a galeria. Um pacato
movimento de vaga de Hokusai, sem que haja um qualquer Tsunami. Mas eis que se
gerou um dinamismo estético, com arome a cordames, areia, maresia, iodo e,
sobretudo, carregado de tempos e histórias de pessoas.
Maurício Adinolfi já desenvolveu anteriormente trabalho de pesquisa e de criação no
Norte de Portugal, viajando entre a Ria de Aveiro e o Porto. O projeto de Aveiro,
“Utopia”, decorreu durante cerca de um mês, em novembro de 2014, conciliando
pesquisa académica (Mestrado) com a prática artística. Então, focava-se nas
afinidades morfológicas e simbólicas das iconografias dos barcos moliceiros,
relativamente aos barcos de Marabá:
“O Projeto Aveiro foi uma residência artística sobre o processo de
pintura dos barcos tradicionais - moliceiros - que navegam na Ria de
Aveiro, região lagunar do Rio Vouga em Portugal. Através dessa
pesquisa, realizei um diálogo com o trabalho de pintura realizado nos
2

Gaston Bachelard, A Água e os Sonhos – Ensaio sobre a imaginação da matéria, São Paulo, Martins
Fontes, 1998, p, 44
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barcos do Projeto BarcoR, que aconteceu em Marabá, região norte do
Brasil.
Constituíram a ação: trabalhos de Pintura Mural, pintura e pesquisa de
iconografias dos mestres construtores, Performance, ações conjunta nos
estaleiros e debates.”3

Posteriormente estabeleceu-se o desafio de realizar um trabalho em partilha com
Sofia Pidwell que, no contexto do ciclo de exposições e residências artísticas “A pele
e espessura do desenho”4, viajou para São Paulo em fevereiro de 2016, no que
correspondeu à segunda etapa desse projeto. Então e confrontando linguagens
estéticas tão díspares formatou-se a proposta de uma conversa a ocorrer neste lado
do mundo, tendo como área de trabalho a Sala da Quase Galeria. Ao longo de vários
meses, os dois artistas debateram-se com ideias e variantes do que poderia ser a
concretização a acontecer em setembro de 2017. Nesse intervalo de tempo, Sofia
Pidwell cumpriu em novembro de 2016 a sua “residência artística Paulo Reis”,
organização do Ateliê Fidalga em São Paulo, após uma estadia anterior para
obtenção de elementos, em termos de levantamento de dados em contexto de
pesquisa artística, em setembro desse mesmo ano.
No histórico de Sofia Pidwell consta uma incontornável dupla de criação com o artista
angolano Yonamine, trabalhada arduamente para a Sala de Exposições Temporárias
da Fundação Arpad Szenes/Vieira da Silva (Lisboa), curadoria de Natxo Checa, em
2014. Após um período significativo resultou uma obra articulada, onde as energias e
dinamismos insuperáveis de ambos artistas convergiram. As sinergias despoletaram
numa resiliência poiética inesperada.

Sabe-se que, embora em pouco casos, os diálogos entre movimentos identitários
díspares podem propiciar circulações estéticas em confrontação, daí gestação de
produtos unívocos. Estas forças invadem-se numa cumplicidade espiralada que, no
caso da atual parceria com Maurício Adinolfi, celebra de novo a vivência de
oposicionalidades pejadas de consonância. Assim se efetivou o périplo traçado entre
Brasil e Portugal. Uma viagem acionada em sentido duplo, projetando a sobreposição
de trajetos aéreos, que pareciam erradicar quaisquer outros meios de transporte.
Errado…sobrevoar a terra, intrometendo-se pelo ar afora, clamou pela poética da
água. O elemento cosmogónico é preferencial na obra vasta de Maurício Adinolfi,
assegurando uma interveniência comunitária que glosa memórias e prospeções
3 Projeto Aveiro desenvolvido no âmbito da Residência Artística - Bolsa Capes I.A. UNESP. Parcerias:
USP / Universidade de Aveiro / Escola Politécnica do Porto. Maurício Adinolfi in
http://www.mauricioadinolfi.com/projetos/aveiro/01.html (acedido em 10 setembro 2017)
4
Tratou-se de um projeto coletivo que incluiu artistas portugueses e brasileiros: Nazareno (SP/BR), Paulo
Cliamchauska (SP/BR), Renato Leal (SP/BR), Amélie Bouvier (FR/PT) e Sofia Pidwell (Lx/PT). A primeira
edição aconteceu na Fundação das Comunicações em Maio de 2015, a segunda no SESC do Ipiranga,
São Paulo em fevereiro de 2016 e a terceira, na Casa Museu Guerra Junqueiro, Porto em julho do mesmo
ano.
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infindáveis. Nos rios, mares, oceanos, rodam embarcações arcaicas que a
contemporaneidade homenageia. É uma prossecução de rituais, de atos
celebratórios das mitologias – entre os Orixás e as personagens da Antiguidade
Grega ou Romana, onde se imiscuem heróis ficcionados da literatura portuguesa e
brasileira, quanto dos saberes imateriais do património oral…todos intangíveis
perguntar-se-á?
No caso destes projetos, as pessoas assistem do lado de fora da água, já se
materializaram, tendo em consideração que: “O ser que sai da água é um reflexo que
aos poucos se materializa: é uma imagem antes de ser um ser, é um desejo antes de
ser uma imagem.”5 Eis que o Oceano tanto pode substância de “águas claras”, como
de “águas compostas” ou “água violenta”, segundo a nomenclatura de Bachelard. Há
que ponderar a convivialidades destas tipologias nos projetos em causa. São águas
que fluem, ainda que brevemente possam permanecer.
Os projetos de Maurício Adinolfi existem sob auspícios da viagem, no espaço e no
tempo. Concretizam-se nos trajetos para locais mergulhados no Brasil pouco
provável (no olhar dos europeus e talvez mesmo, no de alguns brasileiros) e
recuperando tempos pretéritos – mais ou menos perfeitos ou imperfeitos…
Bordejando privilegiadamente a costa, para Norte e para Sul de São Paulo, atinge o
âmago das vidas que sejam as mais genuínas, pois o contato com as pessoas é
condição sinequanon no- e para - seu ideário artístico e antropológico-social.
A cada instante, o navio parecia emprisionado num círculo encantado,
formado por paredes de folhagem, intransponíveis e impenetráveis, com
um teto de cetim de além-mar e sem plano inferior — a quilha oscilando,
com admirável simetria, sobre a de um barco fantástico que, tendo-se
virado ao contrário, teria flutuado juntamente com o verdadeiro barco,
como que para o suster.6

Há sempre algo fantasmagórico, uma nota fantasmática que transcende
a realidade, no imaginário dos barcos, independendo das culturas. Os
barcos da memória que de antanho percorriam os mares, de costa a
costa, persistem.
Como alertou Levi-Strauss, toda deslocação no espaço é, também e
simultaneamente, uma viagem no tempo. Por sua vez, Michel Maffesolli
preveniu-nos para o fato das viagens dos contemporâneos
corresponderem, em última instância a uma recolocação do nomadismo,
traduzido em circunstâncias possíveis hoje. Nas palavras de Herman
Hesse, reconhece-se que esse impulso à deslocação, a uma errância
dirigida (diria eu) recupera atos originários, projetando-os no futuro:
O caminhante é, em muitos aspetos, um homem primitivo, do mesmo
modo que o nómada é mais primitivo do que o camponês. Mas vencer o
sedentarismo e desprezar as fronteiras converte as pessoas da minha
classe em postes indicadores do futuro.7
5

Gaston Bachelard, A Água e os Sonhos – Ensaio sobre a imaginação da matéria, São Paulo, Martins
Fontes, 1998, p, 36
6
« À chaque instant le navire semblait emprisonné dans un cercle enchanté, formé de murs de feuillage,
infranchissables et impénétrables, avec un plafond de satin d’outremer, et sans plan inférieur, la quille
oscillant, avec une admirable symétrie, sur celle d’une barque fantastique qui, s’étant retournée de haut en
bas, aurait flotté de conserve avec la vraie barque, comme pour la soutenir. » Edgar Allan Poe, Histoires
grotesques et sérieuses, La Bibliothèque électronique du Québec , Collection À tous les vents , Volume 66
: version 1.01, p. 296 in https://beq.ebooksgratuits.com/vents/poe-3.pdf (acedido em 23 agosto 2017)
7
Herman Hesse, El caminhante, BCN, Brugera Libro Amigo, 1978, p.9
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Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse: «Não há mais
que ver», sabia que não era assim. O fim duma viagem é apenas o
começo doutra.8

Há sempre algo mais a ver, confirma-se e seguindo o pensamento de José
Saramago. Donde, haver sempre algo a identificar, mesmo no poema épico que nos
persegue desde a infância. Tomando como mote o episódio de “Os Lusíadas” em que
Luís de Camões descreve o porto de Gidá (na atual Arábia Saudita), os 2 artistas
quiseram, metaforicamente, evocar períodos longínquos da História, tanto quanto, as
lonjuras quase incomensuráveis de distância. Trazer o tempo para aqui, para o
presente. Relembre-se que Vasco da Gama atingiu esse florescente porto, onde o
comércio se engendrava em meandros inenarráveis (diríamos hoje):
Gidá se chama o porto, aonde o trato
De todo o Roxo-mar mais florecia,
De que tinha proveito, grande e grato,
O soldão, que esse reino possuia.
D’aqui os Malabares, per contrato
Dos infiéis, fermosa companhia
De grandes naus, pelo índico Oceano,
Especiaria véem buscar cada ano.9

A motivação encontrou convergência, afinidade nas palavras intemporais do poeta
quinhentista, mas curiosamente, poderiam alcançar, abranger todo um arco temporal,
carregado de paradoxos, cisões e apropriações múltiplas. Da escuma das
8

José Saramago, Viagem a Portugal, Lisboa, Editorial Caminho, 1984
Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto Nono, III, p. 292. PDf da Edição fac-similada in
https://books.google.pt/books?id=v_ij5lJQE1EC&pg=PA292&lpg=PA292&dq=luis+de+cam%C3%B5es+gi
d%C3%A1&source=bl&ots=pdtRIqWGac&sig=epP9s8GFryDT6oUkLkIGizKGLKw&hl=ptPT&sa=X&ved=0ahUKEwjU1aDBLbWAhXBaRQKHXg7CLEQ6AEIUDAK#v=onepage&q=luis%20de%20cam%C3%B5es%20gid%C3%A1&
f=false (acedido em 1 setembro 2017)
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convocações iniciais retumba uma panóplia de possíveis, ajustados às
incongruências do presente. Quer a modernidade, quer a contemporaneidade,
continuam a alimentar-se de simbologias, de mitologias combinatórias, que não
excluem iconoclasmos ou escatologias.
Há sempre uma visão fantasmática, quer por um qualquer Adamastor, quer por
outras figuras paradigmáticas da literatura, história ou mitologia que remetem para a
tragédia. Seja o barco naufragado da Tempestade de Shakespeare (retomada por
exemplo por Peter Greenaway em Tempest, de 1991), seja o Holandês Voador
remitologizado por Wagner na Ópera do mesmo título, quer em Fitzcarraldo, filme de
Werner Herzog (1982), essa epopeia do barco mais-que-utopista, na louca incursão
pelo Amazonas, para atingir Iquitos e aí construir um teatro de Ópera…

…És a essência profunda das coisas
que cala a última palavra do seu ser
e se mostra aos outros sempre outra:
ao navio costa e à terra navio.10
10

Rainer Marie Rilke, “Livro Primeiro – Livro da vida monástica” (1899), Poemas – as elegias de Duíno e
Sonetos a Orfeu, Lisboa, Oiro do Dia, 1983, p.110
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Os barcos agregam individualidades pessoais autognósicas, tanto como conduzem
povos em desterro, comunidades a soçobrar sobre si. Quebram a densidade dos
episódios, em rememorizações criativas, flutuam, fluem e afundam-se, emergem de
novo à superfície sobre os seus destroços. E la Nave va (1983) do realizador italiano
Federico Fellini…repita-se aqui…o drama dos refugiados sérvios que preconizavam
(antecipavam) tantos outros episódios dramáticos de tempos mais atuais… Pareceme que a iconografia, a simbólica e os arquétipos dos barcos se reenquadram,
apropriados de divagações mitológicas mais imediatas – Egipto, Grécia ou
Mesopotâmia.
Todo o peso de diferentes civilizações, culturas e tempos impregnaram os Lusíadas,
não seja demais acrescentar-lhe as referências que os séculos mais recentes nos
outorgaram.
De entre a historiografia da pintura - que tomou como paradigma o barco, evoque-se
a Balsa de Medusa de Géricault ou O Pobre Pescador de Puvis de Chavannes,
chegando até às versões mais recentes, de mitificação ideológica e estética, de
barcos/jangadas/pirogas/canoas, citem-se os trabalhos de escultura e instalação de
Artur Barrio, Cai Guo-Qiang, de Costa Vece, de Bartelomy Toguo, de Hector Zamora,
entre muitos outros. Os barcos acumulam-se em significados transpostos que
irradiam de propostas clássicas.
Foi pois, sob desígnios do excerto do poema épico de Camões que se iniciou este
périplo, e mais uma vez ocupando-se no Norte de Portugal. O processo de recolhe de
materiais tomou conta dos propósitos de ambos artistas que chegaram à cidade com
todas as expetativas em aberto, deixando-se enredar pelos achados e a
generosidade de todos os que contataram. A recolha arrancou com a ida até ao Cais
de Gaia, para visitar o Estaleiro de António Dixo, um lugar mágico e ventoso,
mediado por uma luz intensa a reverberar nas fachadas do Porto, do outro lado do
rio. Aí, do lado de um esqueleto de barco em construção, os pedaços de madeiras
organizavam quase esculturas, evidenciando formas geométricas sedutoras. A
própria ideia e realidade do Estaleiro visitado preanunciava a circunstância e situação
de “em construção” que um processo de residência artística significa. Serviu de
epígrafe real para Gidá – conjugando verbos em lugares de pretérito imperfeito.
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A busca por cordas, por madeiras, por acessórios navais que fossem matéria-prima
para a intervenção conjunta para a Sala da Quase Galeria, convocou pessoas
conhecidas e desconhecidas até então. Desde empresas de instrumentos e
apetrechos náuticos, passando por profissionais navais, pela Escola Náutica de Leça,
todos colaboraram, em gestos de generosidade notória. O processo engrossou não
somente por conta dos objetos compilados, mas pelas partilhas de todas essas
pessoas, configurando uma ação artística num agenciamento societário, alargando
as fronteiras humanistas.

O primado de uma investigação-ação com um cunho afetivo muito especial, vivido
também na lassidão de uma “maravilhosa” jornada de domingo, na praia de Vila-Chã,
onde os caminhantes para Santiago de Compostela, nos anunciavam bons
prenúncios de razão e sensibilidade.
Segundo a lenda, Santiago partiu da Palestina após a morte de Cristo, tendo atingido
por barco a Galiza, na sua costa Noroeste. Diz-se que deixando vestígios da criaturabarco em que aportou. Na Ibéria fez as suas pregações, em tempos de
evangelização, tendo retornando à Palestino, onde acabaria por ser decapitado, sob
ordem de Herodes. Após a sua morte, dois discípulos teriam transportado o seu
corpo, regressando-o à Galiza, aí o enterrando – em lugar que não se sabia. Talvez
que alguns destroços da embarcação assomassem a terras galegas, mergulhando no
coração da relíquia - e sendo devaneio em coração de trevas…[aqui parafraseando
Joseph Conrad e pretendendo ultrapassar o Apocalipse destes tempos].
Então, sob coincidência do olhar esses peregrinos, dois artistas somaram os dias na
sua busca, acrescentando nomes e ideias a um projeto colaborativo, no alcance
todinho do termo.
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Simultaneamente as incursões progrediam na Sala da Galeria, onde se
sobrepuseram os materiais. O espaço, em si, foi tomado como uma superfície que ia
adquirindo mais e mais volumetria, de tal modo que já não havia recuo suficiente para
ter uma visão panorâmica que coubesse num olhar direto. As paredes foram tidas
como trampolins de um circo ou ginásio; o teto protegendo-se. A maré subiu as
paredes, deixando no seu rasto os perdidos que as águas costumam devolver. Para
que não se esvaiam os artistas, pacientemente, moldaram-lhes o tempo, autorizandolhes duração.
Os espectadores deixem-se impregnar por tais imagens, aquelas que ficam, as que
perduram a transitoriedade da viagem; projetando-se, impelidos pela sedução da
errância, duração da jornada ou irradicação daquilo que não é, de modo algum, algo
idêntico ao que se afirma e estagna: ato e lentidão do sedentarismo – essa decisão,
supostamente, absoluta da delonga.
Por certo, nem todas as paisagens, nem todas as viagens induzem, propiciam ou são
matéria (substância) de/para utopia. Podem assumir/ocupar esse estatuto, quando e
se o autor/artista, tanto quanto, o recetor/espetador, se disponibilizarem ou tiverem
essa intenção. Então, asseguram a utopia, como uma espécie de assombro, epifania,
catarse ou assunção “heróica”…
A utopia não pára de nos assombrar. É essa busca do possível que
acompanha a história da nossa cultura ocidental, em prol da inovação,
dos deslocamentos de formas e de valores. A utopia é a relação do
imaginário histórico, com esse algures que nunca está propriamente em
lado algum, e que nos deporta sempre em direção ao novo.11

A intervenção é um dueto, onde o uníssono não dilui nenhuma das identidades, antes
as reverbera e potencia. Os desenhos materializam-se em materiais improváveis à
sua prática, garantido pela atuação de ambos artistas ao longo da construção da
obra. Onde se inicia um e finaliza outro é quase reversível, embora se acentuem os
acúmulos espiralados de Sofia Pidwell e a incorporação de destroços marítimos de
Maurício Adinolfi, gerando uma tensão latente que repousa nas esferas de vidro
sobre o chão. A obra rasteja no chão e parou. Por contraponto às cordas suspensas
na escada, antecâmara oferecida ao visitante antes de atingir a sua terra prometida
(ou não). Nesses cordames penduram-se fragmentos irreconhecíveis ou talvez;
levitam, prescindindo da sua cronologia e aguardando outras investidas em lugares
no espaço.
11

Jean-Jacques Wunenberger, L’Utopie ou la crise de l’imaginaire, Paris, Jean-Pierre Delarge Ed., 1979,
p.7. « Le temps des prophètes a cédé sa place à celui des juges. La confiance inconditionnelle dans les
grands pilotes de l’histoire s’est muée en dénonciation des grands inquisiteurs ; les machineries du
bonheur collectif se grippent dans le grondement des pièces usées. La promesse des lendemains qui
chantent passe pour publicité mensongère et abus de confiance. Le froid des cités et camps totalitaires a
ruiné la présomption d’innocence et de transparence des rêves de progrès inéluctable. Sur le chemin de
l’histoire se profile le grand reflux des croisés de l’utopie.»
12

Não se lhes chame cordas, são cabos. Servem para agarrar ideias e sedentarizarem
afetividades banhadas pelos dois bordos do oceano, daqui e de lá. Mas não nos
retêm num lugar único. Apenas nos descansam, transitoriamente. Pois, de certo
modo, a impermanência dominará. Ao visitar GIDÁ cumprem-se as viagens
destituídas de razão anterior. Na genialidade da obra realizada pelos dois artistas
façam-se as viagens e regulamentem-se as permanências a bel-prazer de quem se
é, lembrando o protagonista de À Rebours, Des Esseintes, na obra de J.K.
Huysmans, na evocação de Alain de Botton, em mais uma viagem “à volta do seu
quarto”, revisitando Xavier de Meistre:
Emoldurou os itinerários das principais companhias de navegação,
cobrindo, com eles, as paredes de seu quarto. Encheu um aquário com
algas marinhas, comprou uma vela de barco, um cordame e um pote de
piche e, com a ajuda desses itens, pôde vivenciar os aspectos mais
agradáveis de uma longa viagem marítima, sem nenhum de seus
inconvenientes.12

Como destaca Eduardo Lourenço, no Prefácio a Uma viagem à India, de Gonçalo M.
Tavares, existem, empreendem-se viagens “ao fim do nosso fabuloso presente como
glosa interminável da existência como tédio de si mesmo.” 13 Com lucidez, Lourenço
reitera quanto esta obra de G.M.Tavares, tecendo a paráfrase de Os Lusíadas, relata
uma “viagem menos epopeia que irónica travessia de um espaço mitológico, que nós
como Ocidentais, imersos, se não submersos, pelos sonhos dos outros, revividos
como nossos e dos nossos como de ninguém.”14 Neste périplo, Bloom, o protagonista
vai à Índia, “procurando “sabedoria” e “esquecimento”. Tudo o que o Ocidente nunca
teve e não desejou.”15 Os protagonistas de GIDÁ, despertos em seu trajeto, arribaram
à costa, recompondo barcos nas ideias: “De que acordará / quando estiver já tudo
contado /até ao mais pequeno grão de areia.”16
GIDÁ de Maurício Adinolfi e Sofia Pidwell: ver é tocar, sentir o cheiro das cordas
(cabos) que trazem a conjugação de lugares em pretérito [im]perfeito.

Maria de Fátima Lambert

12

Alain de Botton, A Arte da Viagem, p. 22 in 83 (pdf) in
http://minhateca.com.br/raissasimascoutinho/Documentos/Alain+de+Botton++A+Arte+de+Viajar,14858338.pdf (acedido em 6 agosto de 2015)
13
Eduardo Lourenço, Prefácio a Uma viagem à Índia, Lisboa, Caminho, 2010, p.14
14
Idem, ibidem, p.16
15
Idem, ibidem, p.18
16
Wislawa Szymborska, Paisagem com grão de areia, Lisboa, Relógio d’ Água, 1996, p.57
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MAURÍCIO ADINOLFI - 1978 - Santos/São Paulo/Brasil Graduação em Filosofia pela

Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp/Brasil. Doutorando em Artes Visuais no
I.A. Unesp/bolsista Capes com a tese Estruturas: Entre Madeira e Mar. Seus estudos
se desenvolvem através da investigação de questões estruturais, expandindo-se para
o espaço em consequência da experiência com a construção naval, tornando a
madeira, a pintura e a relação com outros profissionais o mote e fundamento dos
projetos. Estes são caracterizados pelo vínculo com o rio, o mar e as situações
críticas decorrente das transformações sociais e exploração regional. Atualmente
realiza pesquisa como artista convidado do Projeto Arte Cidade/Linha Metálica
realizado pelo Inst. Tomie Othake entre Brasil e Alemanha. Em setembro realizará
exposição na Quase Galeria/Espaço T no Porto/PT; em outubro e novembro
desenvolvera residência no Instituto Sacatar na Bahia/Brasil. Realizou em 2016 o
Projeto Calado do Cais na praia de Santos/SP/Brasil; Participou do 20º Cultura
Inglesa Festival - British Council. Ganhou o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea
2014 e foi contemplado no Proac 2014 - Projeto de Livro de Artista. Realizou a
residência “Insurgências” na cidade de Aveiro e na Escola Politécnica do Porto em
Portugal. Desenvolveu em 2013 as Intervenções “Couper Bleu”, no Festival Les Nuits
dés Cités em La Ciotat, França; e BarcoЯ - estética tocantina” com a pintura de 30
barcos em Marabá/PA/Brasil. Em 2009, desenvolveu o projeto de Arte Pública:
“Cores no Dique” em Santos/SP, trabalhando uma intervenção pictórica em 53 casas
do dique da Vila Gilda, Prêmio Interações Estéticas - Residências Artísticas pelo
Ministério da Cultura do Brasil. Desenvolveu o projeto cromático da reurbanização do
Bairro Cantinho do Céu, às margens da represa Billings na cidade de São Paulo,
pintando mais de 2km de muros, a convite do escritório Boldarini Arquitetura e
Urbanismo apresentados nas Bienais de arquitetura de Veneza e Roterdan.
Participou da Art Lima, Perú, Pinta London Art Fair, e da SP-Arte com a Galeria Pilar.
MAURÍCIO ADINOLFI
Av. Ipiranga, 200, bloco B, ap. 111 - República - São Paulo/SP
Tel. (11) 97199 8368
mauricioadinolfi@gmail.com
www.mauricioadinolfi.com
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SOFIA PIDWELL

Portugal | Vive e trabalha em Lisboa
Licenciou-se em publicidade IADE (Instituto Universitário de Artes Visuais, Design e
Marketing) e, desde 2004, após formação em desenho (Soc. Nacional de Belas
Artes) e em pintura, passou a dedicar-se às Artes Plásticas.
Desde 2009 tem exposto em várias instituições:
-Participou em 2016, no SESC Ipiranga, com curadoria de Maria de Fátima Lambert,
segunda
coletiva
desta
itinerância
em
São
Paulo,
Brasil,
-Em 2016 participou na coletiva PERIPLOS/ Arte portugués de hoy, CAC Málaga,
Espanha,
- Participou em 2015 em Lisboa, na Fundação das Comunicações, com curadoria de
Maria de Fátima Lambert, na primeira de 4 coletivas itinerantes, em Portugal e no
Brasil, com os artistas: - Amelie Bouvier (PT), Nazareno Rodrigues (BR), Renato Leal
(BR) e Paulo Climachauska (BR);
- Em 2015 iniciou uma coleção própria de edições de Artista. Disponível em www.speditions.pt;
Em Outubro de 2014 foi selecionada pela GAU- Galeria de Arte Urbana da Câmara
Municipal de Lisboa para participar na Mostra Anual de Arte Urbana, “... no sexto
painel, Sofia traçou a sua proposta, quase como um bordado: delicada e
pacientemente com marcadores de diferentes espessuras mas de uma só cor.
Formas orgânicas cujo contorno a negro evolui com a inspiração da artista e se
destacam na superfície branca, possibilitam diversas leituras e convidam-nos a
imaginar ainda mais desenhos e caminhos”.
Em Fevereiro de 2014 com comissariado de Natxo Checa, expôs em conjunto (a 4
mãos) com o artista plástico angolano Yonamine, no Museu Arpad Szene-Vieira da
Silva, “Não é uma colaboração evidente. Um artista africano, cujo trabalho possui
uma relação epidérmica com a cultura de massas e uma artista portuguesa cuja obra
se estrutura como especulação geométrica poderiam nunca se ter encontrado, mas a
diferença aqui é também o que permite o encaixe. Neste caso, tratou-se realmente de
criar em conjunto, servindo as intrincadas malhas de Sofia Pidwell (1971) de estrutura
recipiente dos signos que nela planta o Angolano. (Critica Jornal expresso 8 de
março de 2014),
”...Yonamine não trabalhou sozinho. Juntou-se-lhe Sofia Pidwell, que tem
desenvolvido obra em desenho feita da proliferação de pequenas formas orgânicas
sobre a superfície da parede. Neste caso, o seu processo de trabalho, que se
assemelha a uma escrita automática, conjuga-se com eficácia com as imagem
prolixas de Yonamine. Ambas procedem de uma estratégia de invasão de
espaço....”(Critica Jornal Público 11 Abril 2014);
- Foi nomeada em 2013 para o 10º prémio Amadeu de Souza Cardoso
(www.amadeudesouza-cardoso.pt), e para a16ª Edição da Bienal de
Cerveira(www.bienalcerveira.org);
- Em 2013 realizou uma exposição individual com Curadoria de Ana Cristina Cachola
na galeria Who em Lisboa;
- Em 2012 realizou uma exposição individual, na Galeria Municipal do Teatro de
Almada;
- 2012 3º Prémio Concurso de desenho Desenha´12, Biblioteca Vicente campinas;
- Apresentou a sua primeira individual em 2009 na Casa-Museu da Fundação
Medeiros e Almeida.
www.sofiapidwell.pt
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