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A presente proposta de projecto insere-se no âmbito de um concurso lançado à 
comunidade F.B.A.U.P, pela Professora/Curadora Ana Luísa Barão. O objectivo deste 
concurso  centrava-se  na  organização  de  uma  exposição  colectiva  em Vila  Nova  de 
Cerveira.  Era pedido  que as  propostas  tivessem como base orientadora  os doze sub 
poemas de Mário de Sá Carneiro intitulados “ Dispersão”.

 Partindo do que tenho desenvolvido no âmbito do meu projecto pessoal, realizei 
uma ponte com a minha interpretação dos poemas: nestes subentendi uma continuidade 
poética e imagética que trespassa todos eles e que invoca noções de passagem, perda, 
memória, ilusão, expansão. 

 Proponho a construção de duas instalações que dizem respeito a uma série de 
trabalhos  desenvolvidos  em  torno  do  conceito  “intervalo”.  As  instalações  são 
autónomas  entre  si,  no  entanto  apresentam  enquanto  fio  condutor,  a  pretensão  de 
materializar as noções acima referidas, pelo recurso à vela enquanto matéria capaz de se 
transfigurar no tempo e no espaço.

A primeira Instalação apresenta quatro molduras rectangulares, que delimitam e 
circunscrevem  um  “aparente”  espaço  pictórico.  Dentro  deste,  encontra-se  o  registo 
gráfico  de  duas  velas  em  combustão,  o  qual  se  expande  para  além  dos  limites 
anteriormente  impostos  –  aqueles  determinados  pelas  molduras  –  rompendo  e 
redefinindo os conceitos pré-estabelecidos pela sua própria fisicalidade.  Aqui cria-se 
uma ponte  com o sub – poema intitulado  “dispersão”  e  mais  concretamente  com a 
seguinte quadra: “vejo o meu último dia/ pintado em rolos de fumo/E todo azul – de – 
agonia/Em sombra além me sumo.” Os registos que provêm desta conjuntura plástica, 
ambiciona assim reflectir sobre esse corpo que ao se dissipar no espaço, projecta-se e 
regista-se segundo a sombra proveniente da sua presença  

A outra instalação, projectada para criar um ambiente de mutação, provém da 
acção  participativa  do  espectador.  Ele  compõe  a  totalidade  da  obra  ao  conferir 
“vivacidade” à forma.  Aqui, incido a minha interpretação a um fragmento do sub – 
poema. “ Quase” – “…quase o principio e o fim – quase a expansão….” A expansão 
que o autor refere e que implica no meu ponto de vista a desmaterialização de um corpo, 
estabelece uma relação intrínseca com esta instalação, pois, esses limites nos quais se 
compreende  um  início  e  um  fim,  implicam  a  entidade  temporal  como  mecanismo 
processual para alcançar a supracitada expansão da matéria.

Esta dimensão plástica pretende assim, apelar à destruição como um processo 
criativo  que  expande o campo  da representação/significação,  para  além da  aparente 
fisicalidade que cada “corpo” revela.   



Ficha técnica/esquema de montagem 

                                 

                               Intervalos Dispersos; ferro oxidado, velas em cera, fogo.

                                 1,50cm x 50cm x 15cm.

Serão  instaladas  sobre  uma  parede  do  espaço  expositivo  quatro  molduras  em ferro 
oxidado  dispostas  em intervalos  de  25cm,  Dentro  destas  são  colocadas  duas  velas  em 
combustão.

                                



                                         

                              Coluna vertebral 2008; 120 velas em cera, fogo

                                    50cm x 50cm x 2m 

Serão instaladas 120 velas dispostas verticalmente formando uma coluna com a 
disposição de um losango. Depois de activada pelo observador no dia da apresentação a 
coluna desmoronar-se-à, expandindo-se pelo espaço, pelo que necessitarei de um raio de 
acção de 2.50m.  
Tendo em consideração que esta instalação utiliza o fogo por matéria, é de extrema 
importância a colocação de um suporte não inflamável no piso. Por exemplo: o cimento. 
Para reforçar o ambiente de segurança, será necessário também a presença de um 
Extintor.

 


