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Pedro Lapa. Então, esta exposição, de 
certa forma, faz parte de um ciclo de 
exposições que tive o prazer de come-
çar com o Pedro Barateiro e continuar 
com o Pedro Neves Marques, com o 
André [Romão] e agora com a Joana 
[Escoval]. Outro género de questões 
começou a ser trabalhado por estes 
artistas. Já não se encontra aquele 
trabalho que é um vídeo, uma parede, 
uma sala escura e pronto. Isso nunca 
existe: não é só uma escultura, só uma 
pintura. Objeto, imagem, fotografia, 
filme, som: tudo se mistura num agre-
gado maior. Essa é uma característica 
que me parece que começou a emergir 
no final da primeira década de 2000 e 
que a vossa geração veio trabalhar.
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Joana Escoval. Sim, completamente.

PL. Portanto, a Joana já não é uma 
artista emergente, agora está mais 
velhinha. [risos]

JE. É verdade, é verdade. É um facto, 
acho que já tenho aqui umas provas. 
[leva as mãos ao couro cabeludo]

PL. [risos] Sucesso, estás a ver? 
Retrospetivas, coisas assim, já te 
esperam.

JE. É, pá. [risos]

PL. Portanto, é um trabalho que já 
tem uma certa maturidade — isso 
tem, sem dúvida alguma. Bom, nestes 
artistas podemos encontrar aspetos 
comuns. Refiro-me sobretudo a ques-
tões que têm uma relação de separação 
entre o humano e o resto do mundo: 
separação entre o humano e o animal, 
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entre a cultura e a natureza. Todas 
estas fronteiras que foram sendo 
constitutivas de todo o processo da 
modernidade entraram profunda-
mente em crise no final do século XX. 
Esta correlação contínua para a qual 
tudo reenvia tornou-se extremamente 
significativa, constitutiva do quadro de 
saberes, do conhecimento. Nesse sen-
tido, essa problematização tinha de ter 
os seus caminhos na própria prática 
artística. 
 Vamos encontrar numa exposição 
como esta algo de muito… posso 
dizer «exemplar», em relação àquilo. 
Ou seja, encontramos todo o tipo de 
dispositivos: escultóricos, videográfi-
cos, musicais, fotográficos, objetuais. 
E o fundamental é nunca designar 
isto como arquitetura, porque isto 
não é uma arquitetura: isto [aponta 
para Spirit Trail] é uma peça. Tem um 
título, é uma peça. Ocupa um espaço 
de exposição, desta galeria. Portanto 



4

é uma pele, um organismo que anda 
aqui e que tem uma significação pró-
pria e dialoga permanentemente com 
as peças, com as problematizações que 
as peças suscitam; e, por outro lado, 
tem até uma dialética com as peças.
 A Joana gosta de o comparar com 
os spirit trails dos índios Navajo, que 
criam naqueles padrões das mantas 
uma linha, qualquer outro padrão 
totalmente diferenciado que entra 
em completa rutura com aquele sis-
tema. Portanto, isto funciona também 
como uma espécie de linha de fuga, 
de rutura, de todos estes sistemas que 
aqui vamos encontrando. Se os une a 
todos, é também uma fuga sobre tudo 
isso, portanto nunca há uma estabili-
dade grande.
 No trabalho da Joana — e esta é a 
minha interpretação, mas quero par-
tilhá-la sem ser demasiado impositivo 
—, há a perceção de que estamos 
perante algo muito sintético, muito 
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simples, mas todas as relações que 
suscita são de uma ordem associativa 
de tal medida, que vamos parar a uma 
dimensão verdadeiramente cósmica. 
Daí que, entre o mais simples possível 
e a afetação que pode ser dada pelas 
relações que estas peças suscitam, 
vamos parar a uma interrogação mui-
tíssimo mais vasta do que o simples e 
imediato confinamento da materia-
lidade da peça. Ela é sempre muito 
mais do que isso, no sentido em que 
é uma matéria, uma energia — dois 
nomes para a mesma coisa —, e que 
está intrinsecamente inter-relacio-
nada e ao mesmo tempo serve como 
passagem de qualquer coisa que se 
transformou. São sempre elementos 
de passagem. 
 Quando olhamos para este conjunto 
de esculturas, o que vemos é um con-
junto de vasos comunicantes: estes 
arames de latão funcionam pela forma 
como estão posicionados — ligam o 
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teto ao chão, ligam a parede à parede, 
saem da parede para o teto, saem 
da parede para o chão, aparecem e 
desaparecem. Na relação uns com 
os outros, suscitam inclusivamente 
uma ductilidade, qualquer coisa que 
se move continuamente por isto, 
que pode ser energia. Há um fluxo 
qualquer que passa por tudo isto. E 
a sensação visual deste fluxo, desde 
logo, é a mais imediata que temos: a 
própria luz e a forma como a luz bri-
lha e como a sombra a interrompe, e a 
reverberação que as peças têm perante 
o nosso movimento — passamos aqui, 
sem querer podemos bater nisto, isto 
mexe-se com o nosso movimento, 
com o ar, não são completamente 
estáveis…

JE. [passeia-se pelo espaço expositivo, 
tocando espirituosamente nos arames de 
latão com os ombros]
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The snakes talking without words, 2020;
Spirit Trail, 2020

PL. Tudo isto, em última instância, 
tem inevitavelmente uma configura-
ção que é uma certa estabilidade, mas 
não é absoluta. Não há aqui nada de 
absoluto; tudo é lugar de passagem. 
E, portanto, começam a perceber que 
esta ocupação do espaço é também ela 
um lugar de passagem através destes 
sistemas.
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JE. Acho que não há mais nada que 
eu possa dizer. [risos] Acho que foi 
muito bom, Pedro. Obrigada.

PL. Ora essa, de nada.

JE. Posso acrescentar que o nome da 
peça é The snake talking without words, 
que eu acho que vai ao encontro de 
tudo o que o Pedro acabou de dizer.

PL. E é importante referir que os 
títulos são evocativos, mas também, se 
repararem, são muito explícitos.

JE. Hm-hm, quase literais.

PL. Não é? Quase são literais, mas 
explicam-nos logo as peças, ainda 
que não seja aquela explicação num 
sentido mais imediato, didático; mas 
são muito, muito claros. Vão ver ao 
longo da exposição que estes títulos 
são… Bom, tu dizes o título, The snake 
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talking without words; enfim, é uma 
metáfora para isto.

JE. São também, frequentemente, 
metáforas.

PL. É sempre outra coisa, é uma com-
paração. Mas percebemos que tem um 
sentido: tal como uma cobra que anda 
de um lado para o outro, aparece e 
desaparece, também todos estes cabos 
assim se comportam.

JE. Tal como a língua da cobra: 
quando ela mete a língua de fora 
para, por exemplo, tentar perceber 
onde está o predador, é através das 
vibrações do solo, do olfato, que ela 
capta vários movimentos, as ondas 
do ar, as ondas vibratórias do solo. 
Isto também remete para todas estas 
movimentações [toca em The snake 
talking without words]. À medida que 
vamos tendo visitantes, as próprias 
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peças vão sendo completadas também: 
não só pelos visitantes mas também 
pelas condições do ar deste espaço, das 
matérias que lhes tocam, da qualidade 
específica do ar que este ar condicio-
nado e nós mesmos aqui dentro pro-
duzimos. Estes metais vão oxidar de 
uma maneira específica. São processos 
lentos de transformação, mas ocorrem 
e fazem parte destes trabalhos.

Público. Eles são todos do mesmo 
material?

JE. Não, não, são metais diferentes 
com intenções diferentes…

PL. Não, não, estes aqui [aponta para 
os arames] são em latão, são iguais.

JE. Ah, sim, ao longo da exposição é 
que vão aparecer outros.
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PL. Vão aparecer outros, sim. Há 
tempos diferentes de transformação. 
É natural. A oxidação de um metal 
destes durante os poucos meses que 
estão aqui é mínima, mas ocorre; está 
sempre a ocorrer. Outros tipos de 
transformações são mais notórias. Se 
entrar uma turma de miúdos mais 
novos, tudo vai mexer-se bastante, e é 
natural que isto oscile mais facilmente.

JE. Claro que não é suposto as pessoa 
puxarem. Só que é natural, se se passar 
ao lado...

PL. Não é propriamente para se pen-
durarem, fazerem de Tarzan… [risos]

JE. É como todo o percurso da expo-
sição, que é ondulatório. Parece que 
nós acompanhamos o espaço, somos o 
espaço, somos o próprio ar. É a mesma 
coisa com as peças: podemos nós 
próprios roçar, tocar, inevitavelmente. 
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Se estiverem aqui várias pessoas, vai 
ser quase inevitável. Mas tropeçar?… 
Pronto. Se calhar também vai ser 
inevitável, mas não convém. [risos]

PL. É importante, portanto, chamar 
a atenção para a questão da transfor-
mação contínua. Tudo isto pressupõe 
um certo movimento. É dinâmico. 
Quando vocês olham quer para este 
espaço, pelas suas curvaturas muito 
orgânicas, quer para estes arames, há 
uma lógica extremamente dinâmica 
em tudo. Até se podia falar de alguns 
aspetos na escultura da Joana que são 
muito curiosos. Isto é uma escultura, 
e alguém que tenha estudado um 
bocado de escultura mais clássica — 
refiro-me ao século XX — estará a 
pensar em Julio González e na noção 
do desenho no espaço. Há bocado 
estavas com uma t-shirt do Picasso…

JE. Está por baixo.
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PL. Estava a pensar no Picasso e 
naquelas suas esculturas extrema-
mente lineares, ou nas do próprio Julio 
González, e na escultura como dese-
nho no ar. Mas é que nessas esculturas 
temos aquela mestria total e o domí-
nio do meio que faz o artista. Aqui, 
este desenho no espaço… bom, ele 
ficou assim…

JE. Mas podia ter ficado assado. [risos]

PL. Podia ter ficado assado. 

JE. Não é programado.

PL. Ou seja, a Joana, a artista concebe 
alguma coisa — sim, ela selecionou; 
pôs aqui, não pôs ali —, mas, por 
outro lado, a configuração que as coi-
sas acabam por ter é também da pró-
pria matéria.
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Público. Portanto, nunca há a tenta-
tiva de controlo absoluto, é isso?

PL. Não, pelo contrário — mas tam-
bém não há um acaso absoluto. Aquilo 
a que eu estava a tentar chegar era: 
existe aqui aquela questão que surgiu 
com a process art, sobretudo do Robert 
Morris, que era a ideia de controlar 
a matéria até certo ponto e depois 
deixá-la também fazer o seu traba-
lho. Essa dialética está aqui muito 
presente. Ela selecionou: obviamente, 
foi ela que escolheu pôr no teto e pôr 
ali [aponta para a parede]. Agora, esta 
curva, já não sei se ela a previu com-
pletamente assim ou assado. Onde a 
pôs, ficou. E depois, em função disso, 
também se tiraram outras conse-
quências. Portanto, entre os caminhos 
próprios que a matéria traça e o tra-
balho artístico que é realizado, existe 
uma certa complementaridade. Não 
há uma noção de domínio.
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The snakes talking without words, 2020;
Spirit Trail, 2020
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JE. Mas a matéria já é escolhida 
sabendo que essas possibilidades 
existem ao trabalhá-la. Ou seja, não 
podia fazer isto com uma corda. [risos] 
Portanto, há uma intenção na escolha 
da matéria.

PL. Pois, e isso leva-nos para aquela 
questão da complementaridade, do 
humano e do resto. Essa divisão, essa 
dicotomia — material, matéria bruta, 
e o humano que trabalha a matéria 
bruta e lhe dá forma genialmente — 
está definitivamente anulada. Este 
processo, de que falamos em termos 
puramente artísticos e escultóricos, 
tem uma correlação com esta questão 
num plano mais especulativo daquilo 
que é a tangibilidade dos processos 
inerentes à matéria relativamente ao 
humano e do humano relativamente 
aos processos da matéria.
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Público. Fizeram referência à manta, 
a questões mais indígenas. Pergunto se 
interessa ao teu processo uma espécie 
de ritual quase de sacralização, porque, 
se calhar, quando essa manta é feita, 
há um rito…

JE. Não, não. Na verdade, isso é uma 
falsa questão. Muitas vezes, a antro-
pologia — e isso é um problema tam-
bém quando estuda culturas nativas 
ou ancestrais — interpreta algumas 
dessas tradições de forma romanti-
zada. Frequentemente, estes processos 
que nos parecem ritualizados não 
são um ritual. São uma coisa normal. 
Fazem parte daquela cultura, daquela 
tradição.

Público. Sim, mas tem sempre que 
ver com uma relação entre o ser 
humano e a natureza. Há sempre uma 
ligação, ou não?
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JE. Não, tem que ver com a não- 
-ideia de natureza, porque não existe o 
conceito de natureza, não existe uma 
separação. É tudo uma consequência 
de algo.

Público. Mas nós, ocidentais, temos 
essa ideia dualística. No teu trabalho, 
ao fazeres a interligação com essas 
esculturas, que à partida não expri-
mem esse conceito, vais buscar aquilo 
que nós, ocidentais, achamos que é um 
processo ritualista?

JE. Eu espero que não vá buscar isso. 
Não procuro processos ritualísticos. 
O que procuro — se é que procuro 
alguma coisa — é naturalizar alguns 
dos gestos necessários para essa vivên-
cia com o outro, com o ambiente.

PL. O facto de se ter invocado outra 
cultura… Essas circunstâncias podem 
aparecer, mas são aqui transformadas 



19

no trabalho. Estão completamente 
desenraizadas da origem. São apro-
priadas e dão a pensar outra coisa. 
Podemos falar aqui, em termos mais 
ocidentais, da linha de fuga deleu-
ziana. É a mesma coisa: fugir do sis-
tema, aquilo que atravessa o sistema, 
que não se territorializa dentro de um 
sistema. Mas para a Joana foi mais 
relevante descobrir e pensar isso atra-
vés das mantas dos Navajo.

JE. Mas, já agora, para contextualizar: 
fiz uma viagem no deserto do Novo 
México. De muitas conversas com 
muitas pessoas diferentes, inclusive na 
Nação Navajo, percebi que esta ideia 
de spirit trail era completamente natu-
ral: é uma tradição oral que é passada 
de avó para neta, de mãe para filha, de 
tia para sobrinha, sem qualquer tipo 
de ritual, de cerimónia. 
 A tecedeira, quando está a tecer a 
sua manta, faz aquela linha no final, 
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que é uma linha de fuga, uma estrada, 
um caminho. A ideia é: a partir do 
momento em que a faz, liberta o 
objeto de todos os maus pensamentos 
— e dos positivos também, porque um 
não vem sem o outro — e de todos 
os eventos complicados que possa ter 
havido dentro da comunidade onde 
aquela manta foi feita. E liberta o 
objeto para a próxima pessoa a que 
chegar: finaliza o objeto. Mas é uma 
coisa feita como… «OK, agora vou 
fazer isto. Já está aqui o padrão, já está 
aqui o desenho, e [gesticula despreocu-
padamente] pronto, já está.» E aquilo 
no final parece um defeito…

Público. Sim, mas há esse processo de 
libertar…

JE. Sim, há. Isso é interessante.

PL. Como uma porta de saída do 
sistema.
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JE. Há vários nomes, e diferentes 
famílias dizem nomes diferentes. Uns 
dizem «spirit lines», outros chamam 
«spirit trails». Eu gosto muito de 
«spirit trail», porque é um caminho.  
É mais alusivo à ideia de estrada, e nós 
aqui também temos uma estrada.

[o grupo avança]



22

PL. Living Metals: uma escultura e 
um vídeo. Ambos se relacionam — os 
títulos até são bastante semelhantes: 
Living Metals e Living Metals III. 
No vídeo, temos uma imagem do sol, 
que está permanentemente a pôr-se 
e a nascer. A escultura é constituída 
por um bloco de lava com um anel de 
latão que tem umas hastes, que servem 
até de pegas para ser manipulado. Este 
anel, enquanto anel, tende a concen-
trar e fazer circular qualquer noção de 
energia que ali circula, naquele movi-
mento ao mesmo tempo expansivo 
que uma rocha de lava deixa pensar. 
Por outro lado, a música que estão a 
ouvir foi feita pela Joana e pelo Nuno 
da Luz, e consiste num conjunto 
muito amplo de circunstâncias. Foram 
gravadas oscilações de ondas sísmicas; 
ouvem pratos de bateria, também 
de latão, que tremem com o próprio 
tremor da terra; ouvem pássaros…
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JE. Agora é um geiser.

PL. Geiseres da Islândia; auroras 
boreais; vão ouvir o vento a passar 
nas cordas de uma guitarra elétrica 
e a tocá-la. Portanto, temos aqui um 
conjunto de elementos, de fenómenos 
naturais que são produtores de uma 
série de sinais sonoros que se vão 
interrelacionando, que são tangíveis — 
tal como a própria música, a própria 
rocha, o próprio vídeo, o próprio anel, 

 Living Metals, 2017; Living Metals III, 2020; 
Spirit Trail, 2020
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todos eles tangíveis uns aos outros. 
E vão criando aqui aquilo que eu há 
bocado referia como uma simplicidade 
tão grande. Temos um conjunto de 
fatores convocados, de elementos, de 
movimentos, de geografias, de espaços, 
e sobretudo movimentos específicos 
da própria matéria, dos próprios seres 
vivos, que se inter-relacionam neste 
pequeno elemento. Daí que esta peça 
seja muito exemplificativa daquilo que 
poderíamos designar como uma certa 
poética da matéria. Não é no sentido 
de um lirismo; é como a própria maté-
ria trabalha possibilidades de signifi-
cação nas inter-relações de fenómenos 
que o trabalho vem atualizar e permi-
tir percecionar.

JE. E nessa lógica temos o exemplo 
deste som, do vento a tocar as cordas 
da guitarra. Há uma continuidade de 
relações não só dentro deste conjunto 
de peças mas também com o resto das 
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peças da exposição, tal como as que 
vamos ver a seguir, que também têm 
microvibrações. E todas elas — tal 
como as paredes reagem a estas notas 
sónicas —, são uma permanência: 
é tudo uma continuação, um movi-
mento permanente. Todos os sons que 
estamos a ouvir são feitos a partir de 
gravações que eu e o Nuno da Luz 
fizemos na Islândia e em Stromboli. 
São duas ilhas vulcânicas, portanto 
são dois lugares inevitavelmente 
conectados — duas forças telúricas, 
obviamente.
 Quando o sol desce, fica negro, só 
com este som da guitarra, durante 
quase quatro minutos. É normal e 
propositado, e é para as pessoas, se 
estiverem a gostar do som, poderem 
ficar aqui deitadas, sentadas, à espera 
de que o sol apareça. A ideia é que 
este movimento solar não esteja sem-
pre a ser-nos oferecido; que tenhamos 
de esperar um pouco ou ter a sorte 
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— ou paciência — de, no momento 
em que estamos a passar, o apanhar-
mos. Pode acontecer as pessoas pas-
sarem e não o verem e só ouvirem o 
som, e acharem que a sala está vazia. 
Faz parte deste acaso.

 Living Metals, 2017; Living Metals III, 2020 

PL. Mas, se ali tínhamos uma grande 
comunicabilidade — vasos comu-
nicantes com os arames —, aqui 
começamos a encontrar relações mais 
tangíveis de vários elementos que 
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formam no seu conjunto a própria 
peça. É esta tangibilidade que vai 
dar sugestões muito diversas: desde o 
interior da terra ao próprio cosmos, à 
aurora boreal, aos seres vivos. Todos 
os elementos são de repente con-
vocados aqui. Através destes restos, 
destes resíduos, destas inscrições que 
formam a própria peça, ela transporta 
toda uma espécie de universo. Daí 
que eu goste de falar de uma certa 
incomensurabilidade neste tipo de 
trabalho. Com elementos mínimos, 
vamos encontrar contínuas relações 
que reenviam para um todo tão vasto 
quanto o próprio cosmos, em última 
instância. Andamos dentro do mais 
simples possível até à complexidade 
dos megafenómenos físicos do mundo 
que habitamos.

[o grupo avança]
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JE. Há uma contaminação ligeira do 
som daquela sala que pode ter influên-
cia através destas pequenas ondulações 
no movimento destas peças. Há muita 
tendência para não nos aproximarmos, 
mas podemos fazê-lo. Parte está pro-
positadamente na penumbra. São duas 
peças — parecem uma, mas são duas. 
Uma chama-se I would rather be a tree, 
e a outra, I would rather be a thunder. 
Partem todas de um único ponto na 
parede, como se estivessem a nascer, 
e caem sobre o seu próprio peso. Esta 
curvatura e suspensão é decidida pelo 
peso que cada peça tem. A partir do 
momento em que elas são colocadas 
na sua posição final, na parede, é a 
gravidade que as completa. São feitas 
de uma liga que eu crio de raiz. Não é 
um metal vulgar, como o cobre: são de 
uma liga feita de propósito para ir oxi-
dando lentamente, de acordo com as 
condições do ar, ou à medida que são 
tocadas e manuseadas enquanto estou 
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a fazê-las. E são pequenos segmentos 
ligados através de uma soldadura de 
ouro. À medida que as peças vão oxi-
dando, todos os segmentos vão escure-
cendo, e o que vamos ver no final são 
só as conexões, as soldaduras de ouro, 
que não se alteram da mesma maneira. 
Fica aquilo que manteve a atividade 
energética a circular. E é também uma 
metáfora, obviamente. Elas são uma 
espécie de ramificação, alusões a rios, 
a raios, às veias do corpo, todo o tipo 
de dispersão energética que possamos 
pensar.

PL. Circulação, multiplicação: vocês 
olham para esta ramificação contínua 
que as peças suscitam, através não só 
das soldaduras dos segmentos mas 
também da divisão contínua, e da evo-
cação de outros elementos naturais; e, 
se olharem para aqui, têm também o 
próprio espaço, que bifurca: têm um 
caminho para aqui e outro para ali. 
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 I would rather be a tree, 2017-20;
I would rather be a storm, 2020
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Vemos como o espaço é uma escul-
tura que está em diálogo com estas 
esculturas. 

Público. E quanto às ramificações? 
São intuitivas, ou há algum princípio?

JE. Não, é tudo intuitivo. É sem-
pre baseado nesta ideia de todas as 
relações de dispersão de energia, de 
correntes de ar: tudo o que possas 
imaginar. 

Público. E só vês a forma quando 
a colocas naquele ponto? Ou vais 
alterando?

JE. Eu vejo a forma à medida que a 
vou fazendo, sim. A curvatura é que 
só é decidida quando são colocadas, 
porque é a gravidade que a decide.
 Uma coisa importante para mim 
é que este trabalho, como é feito de 
raiz, tem um processo importante: 
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a passagem da matéria pelos vários 
estados, líquido, gasoso, sólido. 
Acontece no processo de fusão, que é 
curto e caseiro; e, enquanto se faz esse 
processo, também se respira o estado 
gasoso. É como se o trabalho passasse 
a fazer parte de mim, das pessoas que 
estão a trabalhar comigo, do próprio 
ateliê. Depois há micropós que caem e 
contaminam tudo o resto. Existe ine-
vitavelmente esse rasto, que também 
começa a fazer parte do meu ADN e 
do espaço.

Público. As sombras também são 
parte integrante das obras?

JE. Depende do sítio onde são mos-
tradas. Não é uma componente obri-
gatória. Aqui, decidi ter uma mais na 
penumbra e uma mais à luz, mas já as 
mostrei na Galeria Vera Cortês sem 
sombras e com uma luz flat. A cor 
dela fica completamente diferente, 
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os brilhos também; revela-se de uma 
outra maneira. Mas não tenho uma 
regra. Por isso, a sombra aqui, sim, faz 
parte; noutro sítio, se calhar, não.

PL. Esse aspeto — chama-se 
homeostase: o facto de tudo estar em 
relação com o meio, e o meio com a 
coisa — é muito importante de salien-
tar no trabalho da Joana. Tudo tem 
que ver com o sítio onde está, que lhe 
dá uma configuração. Esta configu-
ração nunca é definitiva, porque isso 
está permanentemente em mutação: 
faz parte da vida da própria peça, dos 
materiais. Poderemos falar mais nisso, 
porque aqui se tratam muitas vidas, 
muitos regimes de vida: matérias, 
aspetos orgânicos. Mas já lá vamos.

[o grupo avança]



34

JE. Aqui temos uma animação 3D. 
Não sei se vocês conseguem perceber 
o que é; acho que o olhar demora um 
bocadinho a habituar-se à imagem.

Público. Parecem anémonas.

JE. [risos] Não, mas já me disseram 
isso antes.

PL. Percebem pelos movimentos?

Público. Não. [risos] São três mulhe-
res a correr? [segue-se discussão sobre o 
tema]

PL. São parecidos, os cabelos. Mas há 
uns que são diferentes dos outros, não 
é?

JE. Basicamente, é um humano a 
cavalgar, e são os cabelos do ani-
mal e os do humano. Crina, cauda e 
cabelo humano. Há como que uma 
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dissolução dos corpos, e resta só o 
movimento dos cabelos. Este vídeo 
chama-se My breath aligned with the 
breath of the animal and our breath 
aligned with the wind.

My breath aligned with the breath of the animal 
and our breath aligned with the wind, 2020

PL. Essencialmente, o vento é dado 
pelo movimento dos cabelos. Nós não 
temos visibilidade do vento. Todos 
estes movimentos dos cabelos huma-
nos e do animal estão conjugados e 



36

oscilam sobre o mesmo movimento. 
A repetição e sequência continuada 
dá uma espécie de respiração, de 
harmonia entre diferentes elementos 
num movimento — e a forma como 
preenchem o próprio espaço vazio 
com o vento. O som é uma pessoa 
a tocar um búzio; portanto, o som é 
produzido pelo sopro, pela passagem 
do ar. Todo este conjunto vive dessa 
harmonização, a tal que é enunciada 
no título: todos estes elementos, seja o 
vento, o animal, o humano ou o som, 
se organizam harmonicamente neste 
todo que é o respirar, um impulso vital 
profundo.

JE. Como um vento que percorre 
vários territórios e os unifica a todos, 
também o humano e o animal estão 
unificados.

PL. É também o único momento em 
que esta pele, esta peça, Spirit Trail, é 
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subitamente esburacada, um bocadi-
nho à Flinstons [risos]. Permite-nos ver 
para lá; esta cena vem do exterior cá 
para dentro. Mas essa enunciação do 
exterior e do interior estava já jogada 
logo de início, com os arames comu-
nicantes que saem de e entram no 
próprio espaço continuamente.

[o grupo avança]
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PL. Qual é o título da peça, Joana?

JE. É Living Metals também. 

PL. Exato. Tal como o Living Metals 
que vimos ao início junto ao vídeo, 
volta a aparecer outra rocha de lava, 
novamente com um anel; só que, 
agora, ela executa uma certa repetição 
em relação a outros elementos que 
já vimos. Tudo o que estão a ver aqui 
tem proximidade com elementos que 
já foram vistos: a rocha de lava e estes 
arames de latão que entram e saem das 
paredes e se movem, fazendo movi-
mentos que ultrapassam este espaço e 
nele reemergem. É um espaço extre-
mamente poroso. Ao aparecer aqui, 
esta peça implica uma certa repetição, 
uma certa ciclicidade. Daí que, a meu 
ver, tenha sido uma excelente ideia da 
Joana colocá-la aqui depois do vídeo 
que vimos, que é o próprio movimento 
de respiração cíclico: também agora 
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aparece a respiração da própria expo-
sição. Novamente aparece esta pedra, 
novamente aparece este anel, que con-
centra uma carga energética eruptiva, 
sugerida pela pedra, e que se conecta 
com o resto da exposição através da 
ideia destes cabos, que entram e saem 
da própria exposição. 

[o grupo avança]

Living Metals IV, 2020
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JE. Aqui temos uma impressão foto-
gráfica. É uma fotografia que eu fiz do 
topo de um vulcão. Vivi em Stromboli 
durante três anos; da primeira vez que 
subi ao topo do vulcão, tirei esta foto-
grafia de uma explosão de cinzas, e… 
não preciso de dizer mais nada [risos]. 
O trabalho chama-se, em italiano, 
Fiducia incorrigibile, que quer dizer em 
português «confiança incorrigível», e 
é uma espécie de homenagem a esta 
confiança que se tem na terra e nos 
ciclos da natureza, mesmo quando 
eles podem ser destrutivos. As gran-
des catástrofes são bonitas, são lindas, 
são grandes formas de arte, mas são 
também destrutivas. A natureza é 
bonita, é agradável, mas tem tam-
bém momentos de destruição, e isso 
faz parte da vida. Não temos de nos 
defender deles: temos de os aceitar. 
Não é um discurso moralista: é um 
discurso anti-humano, mais do que 
tudo; de tentativa de fundição com o 
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resto. Mas, em última análise, é uma 
fotografia tirada do topo de um vul-
cão. [risos]

PL. Espreita aqui um certo sublime, 
não é? Acabaste de dizer que isto é 
exatamente essa desmesura, e um 
fascínio por essa desmesura…

Fiducia incorreggibile, 2020; Spirit Trail, 2020;
I am molten matter returned from the core of the Earth 

to tell you interior things, 2020

Público. E quanto ao recorte, à 
forma?
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JE. Nós tiramos uma fotografia, e 
a fotografia fica um retângulo, um 
quadrado… limites, ângulos… ângu-
los?! Aliás, esta exposição foi feita um 
bocadinho a fugir desta arquitetura 
definida, definitiva, autoritária, opres-
sora. É para liquidificar este espaço, 
apesar de as paredes serem sólidas.
 Há uma coisa muito engraçada: 
nada está muito fixo. Não tem que 
ver só com esta exposição; na minha 
prática, não uso cola. Tudo o que vocês 
veem cai, pousa, está soldado — por-
que a solda também é metal. Nada 
está inserido, nada está colado, nada 
está fixo para sempre. Como é que 
a fotografia está posta na parede: na 
verdade, ela até balouça um bocadinho 
para os lados, que não está fixa com 
parafusos. É uma coisinha minha, não 
é nada de especial, pronto…

[o grupo avança]
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JE. Aqui, temos esta sala em que 
se entra e não se vê nada, porque o 
espaço também é para ser sentido, 
não é só para mostrar peças. E depois 
conduz-nos: este movimento ondu-
latório leva-nos a descobrir aquele 
novo espaço, que é quase um nicho 
religioso. E mostra esta peça [aponta 
para In dream, I often see them des-
troying the entire forest as they search 
for it], que se calhar é a mais delicada 
da exposição, a mais preciosa — até 
porque tem o metal mais caro da 
exposição, o ouro. Este metal é lindo, 
atrativo, brilhante, sedutor; no entanto, 
está numa relação de estrangulamento 
com dois elementos: um vegetal e 
outro animal. 

Público. A planta é de uma videira, 
não é?

JE. É, é de videira. E a pena é de peri-
quito. Já fiz várias peças com penas, 
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e são todas do mesmo periquito. 
Já estou a ficar sem penas! [risos] 
Foi um periquito que ficou comigo, 
depois libertei-o, etc. São penas que 
vêm de uma relação com o animal. 
Era um pássaro que já foi selvagem 
e foi domesticado; que pertenceu a 
outro continente e que agora está na 
Europa; que se adaptou à jaula, e bas-
tante bem. 
Estas peças são de ouro proposita-
damente. Acho que são lindas, na 

Spirit Trail, 2020; In dream, I often see them destroying
the entire forest as they search for it, 2020



45

sua simplicidade; mas, para mim, no 
fundo, elas falam da perda de territó-
rio da floresta pela mineração do ouro 
e pela exploração de metais preciosos. 
Talvez seja a peça mais politizada. 
E há também esta ideia do belo, do 
perigo do belo. É quase subversiva, 
para mim.

PL. Acrescentaria que há um lado 
muito sugestivo nesta peça, que con-
figura linhas e traços quase hieroglífi-
cos; é muito desenhada, preciosa. Mas, 
nestes traços e movimentos, temos 
dois elementos, como a Joana referiu: 
o animal e vegetal e o metal precioso. 
O cruzamento destas duas situações 
é sempre feito com um elemento que 
aprisiona: ou é o arame que dá várias 
voltas à pena e quase a estrangula, 
ou é a própria videira que está enre-
dada no próprio arame. A correlação 
destas formas de vida com outra que 
é seriamente motivadora de alguma 
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catástrofe tem este momento, este 
segmento de tempos diferentes que se 
encontram e plasmam.

In dream, I often see them destroying
the entire forest as they search for it, 2020

 O facto de a Joana falar de uma 
dimensão política: é importante 
referi-la nesta exposição, sobretudo 
para afastar algumas ideias. Não há 
aqui propriamente uma noção de 
que a natureza é boa — a Joana tem-
-se esforçado para vos dar algumas 
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indicações. Não há qualquer mora-
lidade nisto. A questão puramente 
política ocorre em que sentido? 
No sentido em que nenhum des-
tes elementos está subalternizado 
ao humano. O domínio do homem 
sobre os diversos elementos é o pro-
duto de um quadro ideológico de um 
determinado tempo que, de modo 
simplificador, podemos designar como 
modernidade — não só, mas essen-
cialmente. Ora, o que aqui se passa, ao 
dar voz a todos estes elementos (lava, 
vento, geiseres, metais em contacto), 
está-se a dar voz àquilo que fica de 
fora, que não tem lugar no pensa-
mento do Homem, que é puramente 
instrumental. E isto é o político; não o 
é a administração das coisas. Trata-se 
essencialmente da emergência daquilo 
que não tem voz, que num determi-
nado momento passa a tê-la. E é sobre 
esse quadro de tensões e instabilida-
des que se faz esta arte; o habitar das 
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peças sobre essa estabilidade define 
uma ética sobre o próprio quadro 
político. Não há aqui uma perspetiva 
demagógica ou dogmática de que o 
natural está domesticado e é infinita-
mente belo. O natural é efetivamente 
lírico. Mas não há lirismo nenhum, 
não há poesia nesse sentido: quando 
se fala de uma poética da matéria, 
trata-se exatamente deste conflito 
de circulações e tangibilidades, e de 
ganharem através do trabalho uma voz 
específica, sem serem instrumentos 
subalternatizados para um domínio 
especificamente humano. Essa é que 
é a questão estruturalmente política 
que atravessa toda a exposição, sobre a 
qual se fazem as peças e a sua vida.

[o grupo avança]
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PL. E o título desta? Lembras-te? É 
muito grande! [risos]

JE. Deixa-me ver se consigo repro-
duzir… É qualquer coisa como I am 
molten matter that came from the interior 
of the earth to tell you interior things.

Spirit Trail, 2020; I am molten matter returned from 
the core of the Earth to tell you interior things, 2020

PL. Para mim, este trabalho é dos 
mais significativos. Temos encon-
trado transformação, circulação, 
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tangibilidades de formas diferentes, 
correlações; encontrámos circuns-
tâncias mais vivenciais do próprio 
respirar, do próprio corpo. Agora, 
encontramos aqui vida, de uma forma 
não exclusivamente dominada por 
um entendimento de vida humana 
ou vegetal. Temos novamente uma 
rocha de lava, mais compacta do que 
as outras — essa emergência da lava, 
do movimento das matérias minerais, 
geológicas, da própria Terra, que é 
uma forma de vida. Não é uma forma 
de vida biológica; é outro regime 
de vida. Temos também um tronco 
de árvore, que foi passado a bronze. 
Este tronco teve uma vida biológica 
na árvore, mas foi recolhido no mar. 
Percebemos isso quando olhamos com 
atenção para a casca e encontramos 
alguns crustáceos, que se fixaram: ou 
seja, teve outra vida, a da sua deriva 
pelo oceano. E o que está aqui agora 
é uma passagem a bronze. Tudo isto 
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implica contínuos estados de transfor-
mação: da vida da árvore à sua deriva, 
às vidas que se colaram a essa deriva, 
à configuração em bronze no espaço 
de uma exposição enquanto objeto de 
contemplação. São vários estratos de 
vidas diferentes. 
 A Joana até gosta de referir que a 
forma deste tronco é bífida, como a 
língua da serpente. Como em todas 
as peças que viram, estas ramificações 
dão continuamente outras possibilida-
des e nunca geram uma unidade final.

JE. Nunca há só uma possibilidade, 
só um caminho. Também gostaria 
de referir que os objetos, para mim, 
não são só a sua forma final, neste 
caso uma escultura. A energia que 
eles carregam é muito importante: os 
processos por que passaram, os sítios 
onde estiveram. Algumas peças que 
eu fiz foram colocadas em ambientes 
específicos — no deserto, na Islândia, 
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numa montanha específica: deixei-as 
lá durante algum tempo, depois fui 
buscá-las. É a ideia de que um objeto 
não é só aquilo que vemos com os 
olhos. É também tudo aquilo de que 
o Pedro estava a falar, de onde este 
tronco veio. É claro que olhamos 
para ele e não conseguimos perceber 
só com o olhar; quer dizer, se virmos 
os crustáceos, sim, mas é importante 
referir esta componente invisível da 

I am molten matter returned from the core of the Earth
to tell you interior things, 2020
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vida das coisas que é inevitavelmente 
transformativa.

PL. Estes sedimentos das formas de 
vida não têm de estar sempre visí-
veis. Eles são esquecidos. Há bocado, 
a olhar para isto, estava a pensar: a 
própria matéria, a nossa vida, o nosso 
corpo estava cá quando começou o 
universo e estará cá quando acabar o 
universo. Agora é este, mas todas estas 
estruturas atómicas mais elementares 
estarão permanentemente a reorgani-
zar-se, a constituir outros regimes de 
vida mineral, vegetal, o que seja. E é 
essa dimensão que está sempre pre-
sente no trabalho da Joana e se deixa 
subtilmente entrever: a intuição de 
um conjunto de sedimentos de outras 
existências, vivências, circulações; de 
poder ter sido outra coisa, de já ter 
sido outra coisa e vir a ser outra coisa. 
Este devir contínuo suscita perma-
nentemente essa linha de futuro e de 
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passado, mesmo que os procedimentos 
não estejam declaradamente enuncia-
dos por marcas indexativas. Por ausên-
cia, pressentimos.

[o grupo avança]
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PL. O título, por favor, que não os sei. 
[risos]

JE. Tenho de passar a trazer cábulas… 
Então o título é… erm… oh, my god. 
É qualquer coisa como… Esperem aí. 
Estou-me a lembrar: All the food they 
shared came from the forests and the 
nearby rivers and streams. 

PL. Vou partir de um elemento visual 
muito simples: estes cabos também 
vêm de uma bifurcação. Esta bifurca-
ção está muito presente em toda na 
exposição: por exemplo, no espaço. E 
aqui a fonte de energia que alimenta 
cada um dos monitores provém do 
mesmo. Eles olham-se como elemen-
tos predadores que são: o caçador e 
o caçador, de formas diferentes; o 
animal felino e o homem. Só que eles 
se olham num momento frontal, de 
igualdade, olhos nos olhos. O título 
enfatiza exatamente esse lugar de 
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conflito e de partilha; partilha dentro 
do mesmo conflito. Não há superio-
ridade de um sobre o outro, e há uma 
tensão. Os próprios corpos destes 
olhos: não os vemos, mas vemo-
-los. Os corpos destes olhos são os 
monitores. 

All the food they shared with each other came from the forest, 
and the nearby rivers and streams, 2020

 É um elemento tecnológico que 
aqui está profundamente declarado. 
A questão da tecnologia tem que 
ver com o problema político de que 
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falava há pouco, da subalternização da 
ordem natural relativamente ao pró-
prio homem. Walter Benjamin falava 
do terror, da devastação levada a cabo 
pela tecnologia como tendo origem 
nessa lógica de predador, dominador: 
ou seja, o Homem sobre o resto, e 
sobretudo a organização capitalista 
de acumulação e mais-valia. A tecno-
logia, ao serviço disso, é efetivamente 
um mecanismo total predador e 
destrutivo. Mas pode ser libertadora 
noutro quadro onde não exista essa 
subalternização, onde os predadores 
se possam olhar frente a frente. Essa 
é a possibilidade de a própria tecno-
logia nos desvelar outra relação que se 
articula com esta poética de elementos 
materiais que estão permanentemente 
a inter-relacionar-se e a constituir o 
fulcro da exposição. E agora vamos 
continuar. [risos]

[o grupo avança]
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PL. Ora bem, reparam que souberam 
da saída apenas quando lá chegaram. 
A exposição nunca tem enunciado no 
curso da exposição o local de saída. 
Este só se manifesta no momento em 
que o percorremos. A esta linha de 
movimento, de fuga que é Spirit Trail, 
retira-se uma noção de finalidade. Se 
eu vir que há uma saída lá ao fundo, 
sei sempre por onde irei sair; tenho 
um fim proposto. Se isso não ocorre, 
não tenho aqui nenhuma finalidade 
definida. E acho que isso foi fantasti-
camente conseguido. Parabéns, Joana.

JE. [risos] Obrigada, obrigada. 
Obrigada por me teres convidado para 
a exposição. [risos] 

Bom, ainda nesta ideia de que não 
há um fim, ainda continua a seguir. 
No dia 13 vamos ter uma espécie de 
caminhada coletiva, que é também 
um lançamento / uma celebração de 
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um vinil que fiz no ano passado em 
colaboração com a Vinyl Factory e 
com o Nuno da Luz. É um álbum 
que vai buscar todos estes sons da 
Islândia e de Stromboli e que une 
os Living Metals — as esculturas de 
que falávamos há bocado, que podem 
ser manuseadas. Nesta caminhada, 
vamos manuseá-los enquanto estamos 
a absorver o ambiente da estufa, a 
respirar o ar produzido pelas plantas, 
em relação com aquele ambiente que, 
ainda que controlado, não deixa de ser 
natural. Depois, o Nuno vai ativar um 
gongo feito do mesmo material das 
esculturas. E é isso. Obrigada!

PL. Algumas questões?

Público. É tão confortável estar den-
tro da exposição…

JE. [risos] Ai, que bom! É que, 
enquanto estive a trabalhar no espaço, 
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não achava confortável. Tive medo 
de que as pessoas não quisessem estar 
cá… Pensei: «Ah, as pessoas vão que-
rer sair logo!…» [risos]

Público. O título da exposição?

PL. Há uma coisa: em termos gráfi-
cos, foi feito um programa que produz 
sempre o título com uma configuração 
diferenciada. Por isso é que aparece 
aqui desta forma; se virem do outro 
lado [da exposição], vai ser diferente.

JE. Mas temos este lettering, com o 
vento que passa por ele, e sempre que 
ele é produzido novamente o vento 
ganha outra direção.

PL. Agora, o título, em termos mais 
semânticos: «Mutações» apela para 
este registo de contínua transformação 
a que tudo está submetido. Mutação, 
devir, transformação. E «The last poet»: 
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não é o poeta de carne e osso, mas 
é uma poética inerente às próprias 
relações das matérias. Essa poética 
não é um canto lírico de afetação de 
um sujeito sobre as coisas, mas é uma 
atenção àquilo que se passa nas coisas, 
nas relações que as coisas têm entre si.

JE. E, apesar de dizer «the last», ele 
não existe: está sempre a ser o novo, 
porque está em mutação.

Entrada da exposição;
Spirit Trail, 2020
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