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Resumo: 

A estrutura deste ensaio é frágil. Constrói-se enquanto curriculum vitae, i.e., curso de vida. O 
presente texto desarma-se de uma estrutura discursiva, técnica ou tática defensiva; arrisca a 
vida enquanto força de realizar. Discorrer-se-á cartografando instantes de graça e dom; prati-
cando anacronismos e instituindo a fragilidade enquanto força e valor. Serão, no entanto, da-
das a ver as chaves autobiográficas a partir das quais foram encontradas as suas referências 
bibliográficas: Um trauma de infância, e, com ele, o rasgar da ferida; o resgate do que não se 
pode reificar, enquanto artista que está presente numa loja; a obra e o contacto com um artista 
japonês; e, a inesperada experiência de confinamento devido à Pandemia. O inesperado atual 
contexto é o próprio texto, revelando-nos que nada há para além de ser – E, na rendição a 
tal (e)vidência, a fragilidade enquanto força para empreender o reencantamento do mundo. 

Palavras-Chave: curso de vida; graça; dom; anacronismo; reencantamento do mundo.

Abstract: Fragility: stolen value, claimed value, poetic justice

This essay’s structure is fragile. It is built as a curriculum vitae; i.e., course of life. The present 
text disarms itself from a discursive structure, technique or defensive tactic; it risks life itself 
as strength of accomplishment.  It will unfold mapping moments of grace and gift; practicing 
anachronisms and instituting fragility as force and value. However, the autobiographical keys 
from which the bibliographic references were found will be seen: A childhood trauma, and with 
it, the tearing of the wound; the rescue of what cannot be reified, as the artist that is present 
in a shop; the work and contact with a Japanese artist; and, the unexpected experience of 
confinement due to the Pandemic. The unexpected actual context is itself the text, unveiling 
that there is nothing beyond being – And, in surrender to such evidence, fragility as the force 
to undertake the reenchantment of the world. 

Keywords: course of life; grace; gift; anachronism; reenchantment of the world.

1 Investigadora colaboradora, Laboratório de Investigação em Design e Artes, Caldas da Rainha, Por-
tugal.
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No hay alivio más grande que comenzar a ser lo que es.

 Alejandro Jorodorowsky

1. Episódio de animação perigoso – Anima ferida

 “Escrevi a imagem que era a cicatriz de outra imagem” (Helder, 1988, p. 44) – Es-
crevemos, juntos, uma imagem desdobrada em dois tempos; conjugamos o pretérito 
perfeito e o presente numa prática anacrónica. Mas o que nos mantém sob jugo, i.e., 
nós próprios conjugados? Saberá o leitor, além do mais com o advento da Pandemia, 
em que tempo estamos? Pedimos-lhe um posicionamento frágil; uma cumplicidade 
intersticial, ativada sob a forma de escuta, para nos podermos conjugar na primeira 
pessoa do singular em tensão cocriativa. Suspendamos por agora os conceitos; tudo 
o que confina. Sigamos pela mão da criança que se desbrida. Nada é, no entanto, tão 
inocente quanto parece. 

Recentemente, em tempo suspenso de confinamento, ao investigar a palavra 
desbridamento enquanto “(…) remoção de tecido necrosado e/ou corpos estranhos 
de uma ferida, a fim de criar melhores condições para a cicatrização” (Porto Editora, 
2021), pensando outras feridas que não físicas, descubro a sua íntima e originária 
relação com o ato de soltar-se da brida, por conseguinte, do freio. A imagem do ca-
valo em movimento, livre, ganha, naquele instante, asas de pássaro. Não me refiro a 
Pégaso, o animal mítico, mas à ressonância da seguinte afirmação de Alejandro Jo-
rodorowsky, citado por Gonçalo M. Tavares, que me chegou por correio postal, numa 
página de jornal, enviada por um amigo: “Só é arte o que cura (…)” (2020, p. 14). 

O texto de Gonçalo M. Tavares intitula-se “Realidade e rinoceronte”. Suspenda-
mos também, por agora, a pertinência deste título e deste animal em particular, se não 
apenas o facto de os seus chifres se assemelharem a espinhos de roseira. “Pratiquei 
a minha arte de roseira: a fria” (Helder, 1988, p. 44), assim começa o poema que nos 
escreve juntos2. Voltemos às asas e ao pássaro, e aos anos 80, após ter chegado da 

2  O primeiro verso citado no início do texto e o verso da presente página pertencem ambos ao seguinte 
poema de Herberto Helder: “Pratiquei a minha arte de roseira: a fria / inclinação das rosas contra os 
dedos / iluminava em baixo / as palavras. / Abri-as até dentro onde era negro o coração / nas cápsulas. 
Das rosas fundas, da fundura nas palavras / Transfigurei-as. / Na oficina fechada talhei a chaga meri-
diana / do que ficou aberto. / Escrevi a imagem que era cicatriz de outra imagem. / A mão experimental 
transtornava-se ao serviço / escrito / das vozes. O sangue rodeava o segredo. E na sessão das rosas 
/ dedo a dedo, isto: a fresta da carne, / a morte pela boca. / – uma frase, uma ferida, uma vida selada.” 
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escola primária. Depois de lanchar, assisto a uma animação – sozinha, pensava-se 
seguro – que envolve um par romântico e um ‘passarinho’. Eis a história:

Um jovem apaixonado, triste, procura incessantemente uma rosa vermelha 
como condição de sua amada, para se fazer por ela acompanhar num decisivo baile 
daquele reino. Empática e diligentemente, um ‘passarinho’ sobrevoa todo o reino para 
o assistir na sua busca – em vão, apenas encontra rosas brancas. Corajosamente, 
vendo na sua vida a possibilidade de realização daquele amor, o ‘passarinho’ sacrifi-
ca-se empurrando o seu peito contra um espinho de roseira, rasgando-o. Literalmente 
de peito aberto, o seu sangue empresta à rosa branca a desejada cor vermelha, e 
sucumbe mortalmente. Teria não mais de sete anos, siderada, cri naquele momento 
que o habitual ‘final feliz’ estaria por vir. Não veio. 

Os finais felizes, como sabemos, são mais um modo de nos fazer desacreditar o 
presente enquanto presente, i. e., dom. E, deste modo, a dor enquanto possibilidade 
de nos atravessarmos, de verticalizar o tempo estilhaçando a lógica; por conseguinte, 
a aceitação enquanto dom (Lopes, 2003, p. 149). Precisamos, com precisão poéti-
ca, resgatar esse valor roubado; como podemos agora coletivamente testemunhar, a 
todos comum e tão caro. Radiante por ter encontrado uma rosa vermelha, jubilante, 
o jovem corre para junto de sua amada. A jovem despreza a sua prenda, um outro 
pretendente prendera-a com joias. Assevera com despeito que valem mais que uma 
simples rosa – dissemos prenda e não presente. A rosa é lançada à sarjeta. O jovem 
desiste do amor, substituindo-o pelo conhecimento dos livros. Sabemos, agora, que o 
que assistimos, enquanto adaptação para animação, é o conto de Oscar Wilde, The 
nightingale and the rose, de 1888. O ‘passarinho’ é um rouxinol – a nossa anima foi 
ferida.

Em A poética do devaneio, Gaston Bachelard retoma a dualidade profunda de 
toda a psique humana, habitada por uma mulher e um homem, proposta por Carl Jung 
– anima e animus. Um feminino e um masculino que ora cooperam, ora competem 
(1996, p. 19). O devaneio, enquanto estado de repouso, doçura e paz, pertence à 
anima que nos habita, é ela que nos reconduz à infância. (Bachelard, p. 20). Fala-nos 
do único momento onde a memória e a imaginação se tornam praticamente indiscer-
níveis: “(…) a infância [que] dura a vida toda” (1996, p. 21). 

A anima é, pois, independente de qualquer predeterminação biológica. Como tal, 
a todos diz ‘res-peito’; é a aparição que emerge na auscultação desse lugar simbólico, 
a partir do qual se sabe de cor ou ‘re-cor-da’, tendo presente que o mesmo cor que 

(1988, p. 44).
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tonaliza as palavras é o eco longínquo de coração (cor, cordis em latim). Retenhamos 
também a homografia das palavras ‘cor’ – vermelha, a da rosa – e cor, esse modo de 
saber que nos fragiliza diante de uma cognição acutilante, todavia, que nos lança em 
sobrevoo, em estado de sobre-vivência. 

Figura 1. Australia ACMI, Making the Nightingale and the Rose: Nightingale, 2016, fotograma, s.l. Fon-
te: www.youtube.com/watch?v=W0UmYVX-Qmg&t=6s

Tratando-se de canto e encantamento, desdobremo-nos também pela homo-
fonia, em ‘bird-I-view’: “Yet Love is better than Life, and what is the heart of a bird 
compared to the heart of a man?” (Wilde, 1888, p. 4) – disse a Rouxinol. O seu único 
equívoco terá sido identificar-se demasiado com a sua condição biológica. Para lá 
do género ou classificação no reino animal, “O amor é um estado de lucidez e de 
vidência” (Bessa-Luís, 2017, p. 58). Tamanha (e)vidência, gerou, em muitos de nós, 
sucessivos estados de emergência, atravessamentos no confinamento. Deu lugar a 
uma atmosfera feérica – o ninho de repouso da anima. Deste modo, descobrimos na 
quietude uma galopante e inesperada liberdade. 

2. Uma loja enquanto espaço do ofício – ‘fazer ofício de corpo presente’

Um dia todos se perceberão produtores do mundo. Entretanto, encontremo--nos 
enquanto consumidores de arte. Diz a Rouxinol: 

Love is a wonderful thing. It is more precious than emeralds, and dearer than fine opals. 
Pearls and pomegranates cannot buy it, nor is it set forth in the market-place. It may not 
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be purchased of the merchants, nor can it be weighed out in the balance of gold. (Wilde, 
1888, p. 2). 

No decurso da minha colaboração com o coletivo Os Espacialistas, tive a opor-
tunidade de desenvolver, enquanto prática performativa, até Março de 2019, o estar 
presente numa loja. Uma loja no Centro Cultural de Belém, a “Loja do Espacialista”, 
cujo slogan é: “Na Loja do Espacialista o espacialista está presente”, aludindo à per-
formance de 2010 da artista Marina Abramović no MOMA – The artist is present. Estar 
exposto enquanto lojista – e a Loja enquanto espaço expositivo – implicou-me na 
consciencialização partilhada de um ‘poder-com’; da valorização – em território tão 
impuro – do incomputável que me tece ao Outro, o encontro pela fragilidade de ser. E, 
deste modo, dar a ver o que não pode ser consumido, porque em si mesmo é, neste 
ou em qualquer outro espaço intersticial em aberto, criação rasgada pelo amor ao real 
– Ou cocriação, no entendimento do ato criativo enquanto ato de comunhão. Todos 
os objetos da loja, referenciados aos imaginários d’Os espacialistas, passavam então 
para segundo plano de valor; podiam, inclusive, ser comprados. 

Existiu na loja, felizmente e muitas vezes, um processo de metamorfose: Entrar 
cliente, sair cocriador – (re)apreender a ser.  Por outras palavras, num aforismo fe-
nomenológico, eleito por Timothy Morton, todavia de uma personagem ficcional, por-
ventura, a voz da sua anima, na medida em que há nele algo de tranquilizador, quer 
pensando-me confinada no espaço da loja, quer em casa pela Pandemia: “Wherever 
you go, there you are” (Banzai citado por Morton, 2018, p. 40). A entrada na Loja im-
plicava desde logo um processo de fragilização potenciado pela ambiguidade, i.e., a 
intersticialidade latente em se perceber tanto loja, quanto galeria, quanto portal para o 
aberto – o inesperado; o desconhecido. Apenas os criadores perpassados pela curio-
sidade da “infância da vida toda” entravam ‘cor-ajosamente’. 

A instabilidade da função daquele espaço era, pois, fundamental à criação de 
um processo de implicação mútua pela fragilidade. Chamamos loja ao que outrora foi 
o espaço do ofício, emprestando a toponímia a muitas ruas.3 Tratava-se agora de dar 
lugar à ‘trans-missão’ do ofício, i.e., trazer o cliente para o lado do processo criativo, 
reconhecer-se enquanto artista (Beuys, 2011). No CCB, a Loja do Espacialista era 
uma caixa negra de ressonância, que evocava o Mnemosyne Altas (1925-29) de Aby 
Warburg, e espacializava as imagens que integram o Atlas do corpo e da imaginação 
(2013) de Gonçalo M. Tavares, por mim muitas vezes utilizado enquanto dispositivo 
oracular. Vários eram os objetos evocativos da infância, maioritariamente jogos, no-

3  Rua dos Douradores ou Rua dos Sapateiros, por exemplo, em Lisboa.
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meadamente, sólidos geométricos de madeira dispostos em ‘instalação-stock’, que 
se refaziam à medida do que era consumido, das brincadeiras de adultos e crianças, 
tropeções e ‘quase-quedas’ – bem-aventurados embaraços, que graduavam a fragili-
dade; e, por conseguinte, o humano, com a precisão de um cair em si. 

Morton refere-se ao termo da fenomenologia cunhado por Martin Heidegger Da-
sein – ser-aí – precisamente como escorregadio; a um estado de presença que emer-
ge logo após um glorioso espalhanço (2018, p. 58). Em cada tropeçar, a possibilidade 
de inaugurar a obra do comum; ali, a obra que resultava da relação entre as obras 
expostas no CCB, do Coletivo, da infância. E, sobretudo, daquilo que o curso de vida, 
como um rio, dá a ver em cada imprevisível turbilhão (Benjamin citado por Didi-Huber-
man, 2017, p. 102). Diante dos tropeções e derrocadas de objetos na Loja, cartografei 
com a voz: “there you are”. Procurei facilitar o desinterditar de um modo de acesso 
direto aos assuntos e coisas da arte que não mediado pelo mercado; consequente-
mente, pela necessidade de consumo, que significa destruir (Porto Editora, 2021). 

Reivindiquei, no entanto, o sentido através de códigos de consumo, todavia de-
morei-me como a Rouxinol – “Love, not efficiency” (Morton, 2018, p. 49). No conto, a 
roseira pede-lhe: “Press closer, little Nightingale (…) or the Day will come before the 
rose is finished”; a Rouxinol canta então mais alto o nascimento da paixão no coração 
de um homem e de uma mulher (Wilde, 1888, p. 5). No meu canto, para lá das coorde-
nadas X,Y,Z, emprestei a profundidade intersticial do espaço sideral que a loja evoca 
entre imagens, no sentido proposto por Giorgio Agamben, a propósito da obra de War-
burg, em particular a ninfa, enquanto “imagem da imagem” (2012, p. 61). Agamben 
fala-nos de imaginação de modo ressonante com o devaneio da anima de Bachelard, 
enquanto “(…) um espaço em que não pensamos ainda, no qual o pensamento se 
torna apenas possível somente pela impossibilidade de pensar” (2012, p. 60). Neste 
espaço, prossegue, ocorre uma experiência amorosa, no sentido averroísta; “(…) a 
cópula, dos fantasmas e do intelecto possível (…)”. Por assim ser: “As imagens que 
constituem a última consistência e o único meio de sua salvação, são também o lugar 
de seu incessante faltar a si mesmo” (2012, p. 60). Como escapar aos algoritmos? 

“Trabalhar com imagens (…) significa para Warburg trabalhar na encruzilhada 
não somente entre corpóreo e incorpóreo, mas também, sobretudo, entre o individual 
e o coletivo” Agamben, 2012, p. 60, 61) – o incomputável. Morton, ainda a propósito 
de Dasein, fala-nos precisamente de um modo de acesso específico, que não “ter”: 
“Humans don’t ‘have’ Dasein, because Dasein ‘produces’ or ‘realizes’ the human, in 
the same way our violinist realizes the Bach sonata” (2018, p. 48). Precisamos de es-
corregar dos algoritmos e cair na sonata da Rouxinol que nos habita. 
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Li “Being ecological” de Morton, na Loja, na extensão da minha colaboração 
com Os Espacialistas, a propósito do workshop corealizado em agosto de 2018 com 
o artista japonês Tadashi Kawamata, desenvolvido no sentido de cocriar a instalação 
imersiva “Overflow”, que esteve patente na sala oval do Museu de Arte, Arquitetura e 
Tecnologia. O processo criativo implicou-nos na reflexão coletiva da catástrofe ecoló-
gica resultante do aumento de detritos plásticos nos oceanos. No decurso da minha 
investigação sobre o artista, pude descobrir os seus ninhos, ou pequenas cabanas: 
“Clearly, each hut is also a poetic object, a short form, a suspended, architectural 
haiku. They become sculptures without ever losing their character as shelter, as hide-
away” (Mekouar, 2015). Retomo Heidegger: “Somente em sendo capazes de habitar é 
que seremos capazes de construir” (2012, p. 139) – e constelo-o com um outro poeta: 
“Ser é habitar, em criativa continuação, o seu próprio inacabado e o do mundo” (Men-
donça, 2014, p. 166). 

Figura 2. Tadashi Kawamata, Tree huts, 2008, New York. Fonte: https://www.artsy.net/artwork/tadashi-
-kawamata-tree-huts.

No decurso do workshop, Kawamata falou-nos sobre o seu mórbido interesse 
pelas grandes catástrofes; pelo silêncio que se instaura dentro e fora – a escuta ativa 
da presença – e de como pôde muitas vezes observar como o primeiro gesto huma-
no é o de construir abrigo como extensão desse silêncio, aceitando o que o entorno 
imediato oferece – eis a graça. Heidegger diz-nos também que “Se toda a arte é, na 
sua essência, Poesia, então a arquitectura, a escultura, a arte dos sons devem recon-
duzir-se à poesia. Isto é pura arbitrariedade” (2008, p. 58). 

Na Loja, ampliei a consciência da presença; compreendi através do que já havia 
experienciado enquanto desdobramento fenomenológico e, com muitos clientes-artis-
tas, a dimensão performativa de implicação mútua nesse ampliar contida – o serviço 
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a prestar; o dom e o inacabado enquanto espaço da criação, na graça de arbitraria-
mente receber cada cocriador, de percebermos juntos: O que é que eu tenho a ver 
com isto? – Não apenas ver, mas a haver; reivindicando essa outra visão do visível, 
que apenas emerge de nos conhecermos frágeis, todavia mais fortes que nunca na 
produção das coisas do mundo enquanto consciência do que somos – ‘por-ventura’, 
um pouco menos narcísicos, niilistas, e mais comprometidos que o par romântico do 
conto.   

As constelações não conhecem o espaço como confinamento. Do espaço sideral 
da Loja imaginado, combinado com os seus livros, imagens, objetos e os que à Loja 
chegavam através dos clientes, emergiam constelações – acontecimentos figurativos 
do ser. Entre escolher uma prenda ou ‘o’ presente, o pai da fenomenologia, Edmund 
Husserl, desempata-nos: 

Quando nos representamos intuitivamente com plena clareza o que quer dizer “cor” o 
presente é uma essência, e quando, igualmente numa pura intuição e talvez relancian-
do a vista por esta e aquela percepção, nos representamos o que é a percepção em si 
mesma, teremos então apreendido intuitivamente a essência “percepção”. A intuição, 
a consciência intuitiva, chega até onde chegue a possibilidade da ideação ou intuição 
essencial correspondente. (Husserl citado por Hessen, 1987, p. 134).

Reivindicamos um renovado sentido para a expressão ‘fazer ofício de corpo pre-
sente’ na medida de um presente enquanto essência; desta feita, segundo Husserl, 
enquanto representação intuitiva, i.e., cor. Essa tal suspensão que não interpreta, 
apenas testemunha. A fragilidade luminosa dos mártires, ‘re-cor-dando’ que no grego 
antigo mártir é aquele ou aquela que testemunha (Porto Editora, 2021) – No seu sa-
crifício de mártir, também a Rouxinol morre pelo que crê. Dá a cor do seu sangue, de 
cor. Para renascer é preciso morrer. Por outro lado, no experienciar dessa suspensão, 
onde apenas o coração sabe, apreendemos intuitivamente que, quando nada faze-
mos o nada por nós tudo faz – somos apenas, como tudo, um canal; ‘por-ventura’ uma 
conduta ética, um modo de ser.

3. Sacrifício – ou o ofício sagrado de ‘unir as margens do tempo’

 “She’s able to connect so deeply with her one essence that she opens herself 
up as a conduit” (Barton citada por Australia ACMI, 2016). No decurso do primeiro 
confinamento, passadas décadas sobre o episódio de animação a que assisti na in-
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fância, e durante uma exposição da qual fui curadora,4 encontrei-me com várias ima-
gens que insistentemente me traziam à memória o conto de Wilde, que, entretanto, li 
sofridamente no verão. Decidi procurar primeiro as imagens e não o texto; procurei a 
animação com um intuito: resgatar um pouco mais da “infância que dura a vida toda”, 
desejei em mim justiça para a morte daquele ‘passarinho’. Encontrei antes o making of 
de uma versão contemporânea australiana, com imagens redentoras, que claramente 
revelam que o passarinho é uma Rouxinol. Senti-me profundamente curada pelas 
palavras da artista e autora Del Kathryn Barton acima citadas, que vê no sacrifício da 
Rouxinol o que é ser um verdadeiro artista. Sei hoje que é uma (e)vidência, mas ima-
ginação nenhuma me fez até então ser capaz de estabelecer essa relação salvífica. 
Para além do desfecho do conto, note-se o tom de ingratidão no juízo do jovem sobre 
a Rouxinol: 

She has form (…) that cannot be dennied her; but has she got the feeling? I am afraid 
not. In fact she is like most artists; she is all style, without any sincerity. She would not 
sacrifice herself for others. She thinks merely of music, and everybody knows that the 
artists are selfish. (Wilde, 1888, p. 4-5).

Por labor do que em mim era inconsciente – modo pelo qual faço da prática de 
investigação uma prática artística – aspetos do gesto da radical entrega da Rouxinol – 
as asas abertas enquanto braços ou livros abertos, o esvaziamento inerente à entrega, 
ser recetáculo ou concha, entre outros – entraram em gestação e manifestaram-se na 
minha consciência, agenciando conteúdos em projetos onde estive e estou envolvida, 
emergindo enquanto aparições: fragmentos de textos, fotografias minhas, da obra de 
artistas; e outras, que chegaram até mim por correio digital. Como, por exemplo, a 
de uma phoenicurus ochurus – rabirruivo-preto – morta, que entrara em casa de uma 
amiga no dia em que lá havia estado, e que morrera um dia depois, significativamente, 
no seu escritório após ter-se esvaído na conclusão de um projeto de arquitetura.5 

Essa fêmea, de outra espécie, encontrou uma inusitada afinidade formal com o 
fotograma da animação australiana, pelas cores, proporção da cabeça, bico e olho, 
formando com ela uma constelação. Como o nome científico ‘ilumina’ – enquanto pos-
sibilidade de atravessamento – ali se encontrava um princípio, algo de renascimento; 
de fogo, de fénix. Warburg cunhou esta “vida após a vida” das imagens com o termo 
“Nachleben” (Warburg citado por Agamben, 2012, p. 13). À medida que montava as 
imagens – testemunhando – tudo se tornava mais claro. (Fig. 3-4).

4  “Caixa Negra”, que envolveu uma troca entre artistas de objetos representativos de perdas dolorosas. 
5  Verificar fotografia à esquerda da composição de imagens identificada no texto como Figura 5. 
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Figura 3. Madalena Folgado, Atlas maculatum I, 2020, (com fotografias da instalação de Matilde Ga-
zeau Frade e “Cosmetic vessel” 630BC-580BC, The British Museum) S.l. 

Ao estabelecer uma relação entre as obras de Warburg e Walter Benjamin, Antó-
nio Guerreiro evidencia o método comum a ambos: a montagem, respetivamente, de 
imagens e citações, dadas a ver enquanto pathosformel e imagem dialética, estando 
em causa o tempo do agora na relação com o outrora (2018, p.115). “Na conceção de 
Benjamin, o passado tem uma carga explosiva que é preciso salvar, fazendo-a entrar 
em constelação (…)” (Guerreiro, 2018, p. 118). Tamanha carga, como pretendo dar 
a ver em todo o texto e com os autores, manifesta-se anacronicamente, sem relação 
linear de causalidade, antes, espacialmente, irrompendo enquanto fulguração; no ‘co-
-mover’ de um pathos, que se descobre então partilhado no encontro inesperado com 
o Outro. A carga explosiva da imagem traumática da infância encontrou o seu enten-
dimento em 2020, desenhando uma constelação.

 

 Figura 4. Madalena Folgado, Atlas maculatum II, 2020, (com fotograma de Making the Nightingale and 
the Rose: Nightingale, fotografia da instalação de Matilde Gazeau Frade, “Cosmetic vessel” 630BC-
-580BC, The British Museum e citações várias), S.l.
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“As pathosformeln [de Warburg] são imagens carregadas de tempo, baterias de 
memória histórica que se reactiva através de um processo de polarização e seleção” 
(Guerreiro, 2018, p. 121) – a polarização, o sentido oposto redentor encontrado, che-
gou-me, curiosamente, dos antípodas. Comecei com Herberto Helder, porque expe-
riencio pathosformel enquanto a ‘imagem que é a cicatriz de outra imagem’.

Figura 5. Madalena Folgado, Atlas maculatum IV, 2020, (com fotograma de Making the Nightingale and 
the Rose: Nightingale, fotografia da instalação de Matilde Gazeau Frade, “Cosmetic vessel” 630BC-
-580BC, The British Museum e fotografia de Sílvia Namorado, phoenicurus ochurus), S.l.

Saio do meu lugar habitual da Loja, uma secretária de madeira, até à porta, para 
lixar algumas pirâmides de madeira que haviam chegado da carpintaria com falhas – 
concentrada, sou atrito, a ferida é abrasiva e a criação ‘Eros-IVA’. Entro novamente, 
pouso os fragmentos de lixa que estava a usar sobre a mesa ao lado do meu caderno, 
e vou para detrás do balcão. Várias pessoas entram naquele instante, circundam a 
mesa, examinam o caderno e os fragmentos, e uma delas diz: “Interesting”. A artista 
presente, mas não no seu habitual lugar, testemunhava a obra a acontecer com a tal 
sorte que John Cage mencionou um dia, i.e., a possibilidade de ela continuar quando 
saísse do estúdio. Aquelas pessoas criam estar a ver uma instalação artística. E esta-
vam: uma instalação em aberto. À tarde recebo de presente um pequeno livro, intitu-
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lado Olhos nos olhos (Palla, 2012) oferecido por um cliente-artista. Ao simplesmente 
pousá-lo sobre a mesa, apercebo-me que a contracapa é a sua extensão: os veios 
da madeira – o seu curso de vida – e Victor Palla fazendo-se passar por Rinoceronte. 
“Rhynowood” é a marca das lixas que usei de manhã, como se pode ver no verso do 
fragmento da folha, assim como a cabeça do animal.

Figura 6. Madalena Folgado, Atlas maculatum, anexo 2, 2021, S.l..

Voltamos ao início deste texto, à folha de jornal, ao texto de Gonçalo M. Tavares, 
Rinoceronte e realidade, de uma rubrica,6 pertinentemente, intitulada “Os cadernos e 
os dias”. O escritor refere-se ao rinoceronte a propósito de um projeto surrealista de 
Dalí, ‘por-ventura’ a retomar face à realidade, que consistia em içar um rinoceronte 
num teatro e deixá-lo cair sobre o busto de Voltaire, representando: “Voltaire como o 
símbolo da racionalidade. O rinoceronte como elemento primitivo que pesa e destrói” 
(Tavares, 2020, p. 14). 

Erika Fischer-Lichte fala-nos de um iluminismo que não se traduz pela racionali-
dade de Voltaire, nem contrariamente por uma visão mágico-religiosa, na qual as for-
ças transcendentais encantatórias d’Ele, inexoravelmente, nos dominam. Refere-se 
antes a um iluminismo que empreende o “reencantamento do mundo”: 

(...) [Na] concretização do elo entre a arte e a vida a que aspira a estética do perfor-
mativo (…) o mundo está impregnado de forças invisíveis que agem em nós sem que 

6 Note-se a polissemia de rubrica: “Almagre com que os carpinteiros e serradores marcam as linhas na 
madeira” (Porto Editora), na relação com o caderno e objetos de madeira. 
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as possamos ver nem ouvir, sentindo os seus efeitos tão-só ao nível corpóreo; (…) na 
natureza e na sociedade, ocorrem emergências que se subtraem a toda e qualquer in-
tencionalidade, planificação e previsão (…). (2019, p. 491).

Como tal, diz a autora, será preciso também compreender “(…) que o Eu freu-
diano deixou de mandar na sua própria casa” (Fischer-Lichte, 2019, p. 492). É nesse 
sentido que a Rouxinol se sacrifica, doa a vida; esvai(se) (n)o limite entre arte e vida 
– agora. Contou-me a minha anima, que assim que renasceu do conto de Wilde, 
habitou um “haiku arquitetónico” de Tadashi Kawamata. Por vocação, continua a dar 
voz – do latim vocare – que significa chamar; e nesse chamar, reaprendeu a ‘cor-ali-
dade’, recuperou o canto. Prepara-se agora para empreender o seu sacrifício maior: o 
‘re-en-canta-mento’ do mundo enquanto Pandemia. Antes de entrar no léxico da me-
dicina, Pandemia foi o epíteto de uma versão da deusa grega do amor mais mundana, 
a Afrodite pandemia. Pandemia significa, apenas: “belonging to the whole people” 
(Oxford University Press, 2021) – a Rouxinol quer dar a ver a obra do comum, e o ato 
criativo enquanto ato de comunhão.  

A “carga explosiva” desse chamar – ou desse renascimento das chamas en-
quanto fénix – já se encontrava naquela mesa e nas pirâmides (Fig.7) – assim como 
na phoenicurus ochurus. As pirâmides tornaram-se as chamas da pira da fénix – esse 
‘pyr’ grego nelas contido que é fogo. E, no recado para o espacialista presente no dia 
a seguir, uma bandeira branca – a extensão – na qual caiu uma esfera vermelha, lem-
brando, por ocasião da preparação do mencionado workshop com o japonês Tadashi 
Kawamata, que, como ele, renasceríamos após aquela catástrofe.  

Figura 7. Madalena Folgado, Atlas maculatum, anexo 3, 2021, S.l..
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É agora tempo de outros contos e outros coletivos. Novas imagens sobre fundo 
preto; desta feita, TNT, o tecido das máscaras cirúrgicas e de certas compressas, ago-
ra sem pressas (Fig. 7). TNT é o acrónimo de tecido não tecido, precisamente, para 
tecer com a vida. Fecham-se portas, abrem-se janelas fenomenológicas. Creio que a 
Pandemia também trouxe e trará para muitos de nós a graça e a gratidão para com 
os artistas emergentes chamados à responsabilidade de nos dar a ver que a arte não 
acontece pela força do mercado, mas pela força da vida. Um equívoco do capitalismo, 
e de muitas animas feridas:

A graça, o que mais se parece com gratidão, tornou-se intolerável. Há uma agressi-
vidade oficial que a impede de sobreviver. O homem é treinado para actualizar a sua 
servidão, e não para assumir o seu sacrifício. Sacrifício maravilhoso, dádiva em que as 
margens do tempo se confundem e em que a vida e a morte se tocam quase eternamen-
te. (Bessa-Luís, 2000, p. 22). 

Eis a justiça poética: a todos nós pertence.
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