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Natureza, templo e abismo.
Sagrado, corpo e imagem
VICENTE é uma filosofia da cidade e do lugar-Lisboa a partir de uma mitografia artística
e experimental. Um ensaiar da paisagem, na paisagem, por essa paisagem. Lisboa como
mensagem profunda. Um meio urbano reflectindo-se como totalidade cultural a partir do contexto
físico quase miniaturial de uma travessa em Belém, onde exercitamos – na rua – as virtualidades
contemporâneas de um mito de renovação.
Desde 2011 que esta missão busca novos sentidos para o complexo narrativo associado a São
Vicente, ao mesmo tempo que explora dimensões da arte e do pensamento actuais. A edição deste
ano do VICENTE – com o subtítulo tríplice Sagrado, Corpo e Imagem – fecha o díptico aberto o
ano passado com a temática Natureza, Tempo e Abismo. Ambas fecham por sua vez o primeiro
quinquénio de um projecto cultural dedicado ao ‘espaço público mítico’ que se desenha e imagina
em torno do imaginário mais ou menos explícito do santo padroeiro da cidade de Lisboa.
Intervenções urbanas, instalações na capela, as visitas guiadas, as performances, os passeios, as
edições, têm definido um território de temas que se por um lado são profundamente Lisboa, por outro
contém hipóteses de trabalho com enorme potencialidade criativa, também ao nível internacional.
Universal. O nosso VICENTE é um contributo para tornar o mito mais próximo da imaginação
quotidiana e a arte e o pensamento mais íntimos de um público transversal.
Por detrás do Projecto está a ideia de que tal como a cidade que se preza não pode abdicar de
um Espaço Público apropriável por todos, também um mito que se ame colectivamente – ou que se
tenha amado como este se amou! – não pode deixar de renovar-se contínua – e radicalmente – no
presente de cada geração e de cada individuo, em cada tempo. Até porque Vicente, sua aventura,
seus atributos e porque não dizê-lo, seus milagres, andavam demasiado esquecidos…
Esta quinta edição do VICENTE é o momento final de uma primeira aproximação estratégica
e relativamente compreensiva ao mito de São Vicente na sua relação com a actualidade
da cidade contemporânea; estabelecemos os princípios de um conjunto de instrumentos
temáticos – tópicos – que partem para provocações várias – do placebranding que só a arte
urbana proporciona, a toda a sorte de liberdades intelectuais exorbitantes face à academia.
Este ano, este jogo de vectores entrecruza-se com particular complexidade, numa geometria de
paralelismos: a sobreposição entre natureza e sagrado, o corpo como templo e simultaneamente
abismo. Certas imagens do sagrado, altamente codificadas representações do corpo e em particular
do corpo dos mártires, adquirem uma vida nova através das nano-provocações da atitude artística.
A abertura deste espaço em Lisboa à retórica plástica de VICENTE continua a ser o incauto
exercício da batida do desassossego (assim nos baptizou José Sarmento de Matos, um dos maiores
amantes de Lisboa, no anúncio da primeira edição). Sem ela Belém, a cidade e o País seriam sítios
menos espessos e certamente mais ‘chatos’.
Projecto Travessa da Ermida
Belém, Lisboa, Setembro de 2015

Nature, temple and abyss.
Sacred, body and image
VICENTE is a philosophy of the city and of the place-Lisbon departing from an artistic and
experimental mythography. A rehearsal of the landscape, in the landscape, by that same landscape.
Lisbon as profound message. A urban medium reflecting itself as cultural totality from the physical,
almost miniatural, context of an alley in Belém, where we practice – in the street – the contemporary
virtualities of a myth of renovation.
Since 2011 that this mission pursuits new senses for the complex narrative associated to Saint
Vincent, at the same time exploring dimensions of art and of the present thought. This year’s
VICENTE edition – with the triplicate subtitle Sacred, Body and Image – closes the diptych opened
last year with the theme Nature, Temple and Abyss. Both close, on its turn, the first five year term of
a cultural project dedicated to the ‘mythical public space’ which is designed and imagined around
the more or less explicit imaginary of the patron saint of the city of Lisbon.
Urban interventions, installations in the chapel, guided visits, performances, walks, the editions,
have been defining a territory of themes which if on one side are profoundly Lisbon, on the other
contain work hypothesis with enormous creative potentiality at the international level as well.
Universal our VICENTE is a contribute for making the myth closer to the daily imagination and the
art and the thought more familiar for a transversal public.
Behind the Project is the idea that exactly as the city which takes pride cannot renounce a Public
Space appropriated by everybody, a myth which can be loved collectively – or that has been loved
like this one! – it cannot as well allow himself to be renovated continuously and radically in the
present of each generation and each individual, in each time. If anything else because Vicente, his
adventure, his attributes and why not, his miracles, were almost forgotten...
This fifth edition of VICENTE is the final moment of a first strategic and relatively understanding
approach to the myth of Saint Vincent in its relation with the present of the contemporary city;
we have established the principles of a set of thematic instruments – topics – onwards to various
provocations – of the placebranding which only urban art provides, and further on to all luck of
exorbitant intellectual liberties before the academy.
This year, this game of vectors is crossed in-between with particular complexity, in a geometry of
parallelisms: the superposition between nature and sacred, the body as temple and simultaneously
abyss. Certain images of the sacred, highly coded body representations and in particular of the body
of the martyrs, acquire a new life through the nano-provocations of the artistic attitude.
The opening of this space in Lisbon to the plastic rhetoric of VICENTE continues to be the
imprudent exercise of the unquietness beat (as José Sarmento de Matos has baptized us, one of the
biggest Lisbon lovers, in the announcement of the first edition). Without it Belém, the city and the
country would be less thick places and certainly more ‘boring’.
Projecto Travessa da Ermida
Belém, Lisbon, September 2015

A Santidade Impossível de

Vicente

VITOR MANUEL ADRIÃO
Padroeiro de Lisboa, também chamado
São Vicente de Fora (por não ser português
e por o mosteiro da sua evocação estar fora
das primitivas muralhas da cidade), este
mártir cristão valenciano é posto no escalão
hagiográfico de “a santidade como símbolo
vivente”. Representa o Nauta de Além-Morte, o
que navega sobre as Águas do Espírito, sendo
que a Arte de Bem-Marear é Arte do Espírito
Santo, característica notável do lisboeta
marinheiro em particular e do português da
diáspora em geral.
Vicente, o “Vitorioso”, foi diácono em
Valência e Saragoça sendo martirizado no ano
304, na época do imperador romano Diocleciano
(século IV): assado vivo numa grelha
incandescente e depois envolvido numa pele
de boi, com uma mó atada ao pescoço, atiraram
o seu cadáver ao mar. A maré arrastou-o até
à costa do Algarve, junto ao Cabo que dele
tomaria o nome, onde havia um eremitério de
cristãos moçárabes. Alguns destes repararam
em dois corvos enormes esvoaçando em volta
do corpo morto entre as rochas, e chegados aí
reconheceram ser o do mártir que de imediato
recolheram, sempre vigiados de perto pelas
aves. Graças ao corpo santo recolhido que não
parava de fazer milagres, a fama de santidade
do sítio cresceu de maneira que rivalizou em
celebridade com as peregrinações a Santiago de
Compostela, que também começaram a fazer-se
nessa altura (inícios do século IX).
Depois, no século XII, o rei Afonso
Henriques ordenou que os restos mortais do
santo viessem para Lisboa a bordo de uma
barca dos templários, tendo à proa e à popa os
omnipresentes corvos, deixando-se levar pela
maré mar acima.

Existe uma diferença notável entre governar
a barca e deixar-se levar por ela, posto que o facto
de Vicente aparecer como marinheiro converte
o santo em condutor e conhecedor dos segredos
desse caminho marítimo, e havendo acção
passiva de deixar-se levar equivale a pôr-se nas
mãos da Providência em quem ele depositou
a sua confiança. A Providência é a própria
Sabedoria do Espírito Santo, e o mar incógnito
vem a assinalar o Maris Nostrum ou Maris
Internus (representado pelo Mar Mediterrâneo),
que os alquimistas medievais e da Renascença
associavam ao Mercúrio Filosófico.
Vir para Lisboa numa barca templária adejada
pelos corvos simbólicos, atribui à Ordem do
Templo a posse e domínio da Tradição Hermética
incarnada no próprio mártir S. Vicente, primeiro
em lugar arábico, depois em espaço cristão. Aliás,
tem-se nos elementos simbólicos do brasão
olisiponense a memória sinalética da trasladação
das que se consideram ser as relíquias vicentinas,
do Sacrum Promontorium (Promontório de
Sagres), na Província do Algarve, para Lisbona,
corria o ano de 1173. Essa trasladação teria sido
motivada pelo interesse do próprio D. Afonso
Henriques, que quis os santos despojos não
numa qualquer e erma caneça (ou al-kenissah,
“assembleia de cristãos”), nem sequer no
recém-fundado Mosteiro de S. Vicente de Fora,
dos cónegos regrantes de St.º Agostinho, mas sim
e só na própria digna e cristianíssima Catedral
de Santa Maria Maior, destinada a posterior
Sé Patriarcal. Quanto aos corvos esses teriam,
segundo a lenda tradicional, acompanhado os
despojos sacros no percurso marítimo do Algarve
à capital da Estremadura portuguesa. Já antes o
corpo de S. Vicente, logo a seguir ao seu martírio
no início do século IV, teria sido miraculosamente
guardado por dois corvos, que transmitiriam essa
piedosa função aos seus descendentes.

Os corvos, simbolicamente, são as aves
detentoras da Sabedoria Divina que auguram o
Passado e Futuro, como esses do deus nórdico
Odin, as aves Ugim e Tumim, a Memória
e o Espírito, pousados em seus ombros
grasnando-lhe segredos aos ouvidos sobre o ido
e o porvir, tal qual como essas outras do deus
lígure Lug, ambos os deuses com semelhanças
severas às funções deíficas dessas outras
divindades hindustânicas Kuvera e Mahima.
Assim, ao corvo, emblema da Sabedoria Divina,
ave profética e mensageira dos deuses, totem
do deus solar Lug, chama-se na língua lígure
Lu e Li, raiz do nome Lisboa ou Ulisibona, esta
figurada pela Barca da Tradição Primordial.
Com efeito, a barca vicentina com dois
corvos à proa e à popa, como se vê no chafariz
de Andaluz, segundo a lenda seria um navio
da frota dos templários, de porte com velas
gironadas de branco e negro; o seu conjunto
escultórico no referido chafariz apresenta-a
com o velame recolhido e o cordame formando
dois triângulos entrecruzados, de maneira
a dar a estrela de seis pontas ou hexalfa.
Mostra-a como barca de navegação costeira
(séculos depois alterada heraldicamente em
galeão manuelino), mas que por via da sua
disposição simbólica converte-se em figura
representativa da Arca Santa contentora da
Alma Universal, assim também do Perfeito
Equilíbrio do Universo reflectido por essa pedra
de armas na justeza e perfeição da muito antiga
e sagrada cidade de Lisboa, cujo entendimento
gnoseológico dá-a como modelo mítico dessa
Terra Santa Primordial de nome indo-europeu
Agharta, o mesmo Éden bíblico representado
como Jardim das Hespérides ou dos Pomos
d´Ouro da saga ulissesca.
Nos símbolos iconográficos vicentinos
também aparece a mó, que equivale à roda por
sua forma, porém, sendo impossível de mover e
fazer girar sem uma Iniciação especialíssima que
conferirá a força necessária para levar a cabo
esse esforço, de maneira a extrair o alimento
necessário para nutrir a espiritualidade do Adepto
das sobrenaturais e herméticas Navegações pelo
vasto Mare Nostrum.

Essa Iniciação é a Marinha, Maris ou Mariz,
também chamada em Alquimia de Via dos
Navegantes, iniciada em Sagres e desfechada
em Lisboa, ou seja, indo do Corpo (Filho,
assinalado na geografia sagrada nacional
por Sagres) à Alma (Mãe) da Nação. E a água
sobre a qual se fez a navegação sobrenatural
do mártir e depois o trajecto funerário pelos
templários (equivalendo à putrefacção alquímica
simbolizada pelo corvo), nada mais representa
senão a Energia Criadora da Terra (Kundalini,
para os orientais, para todo o efeito, o Fogo
Criador do Espírito Santo profundamente ligado
ao “líquido raquidiano” do corpo humano)
irrompendo de baixo para cima, do cóccix para
o coração no corpo humano, indo finalmente
projectar-se até ao alto da cabeça, a corona ou,
geosoficamente, a Corunha galega que em 1096
D. Afonso VI de Leão e Castela oferecera ao
Conde D. Henrique de Borgonha e Portugal.
Como já se sabe, a Kundalini anda associada
simbolicamente a serpente, aqui, Ofiússa. A
serpente não deixa de estar ligada à lenda
hagiográfica dum outro S. Vicente, ou talvez
o mesmo numa outra lenda: S. Vicente de
Toledo, que também no ano 304 foi martirizado
em Ávila com as suas duas irmãs, Sabina e
Cristeta. Os seus restos mortais insepultos
passaram a ser guardados por uma enorme e
temível serpente, até que um judeu edificou um
templo para repouso eterno deles: a igreja de
S. Vicente de Ávila. Esta lenda piedosa espanhola
é toda simbólica ou figurativa, a começar por
um judeu construir por iniciativa própria...
uma igreja cristã! Toda ela tresanda a Kaballah
Sefardita ou Profética, a mesma genuinamente
hispânica, tanto quanto a tradição hagiográfica
de Vicente cujos símbolos heterodoxos dão-lhe
foros de “santidade impossível” ante a ortodoxia
da catequese oficial a qual, todavia, é perpassada
largamente por aqueles tanto em entendimento
como em realização espiritual, onde o erudito
não recusa o simples mas o simples procura
o sábio.
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The Impossible Holiness of

Vincent

VITOR MANUEL ADRIÃO
Patron of Lisbon, also called São Vicente de
Fora (Saint Vincent from abroad for not being
Portuguese and due to the placement of his
evocation monastery outside the primitive outer
walls of the city’s castle), this Christian martyr
from Valencia is put on the hagiographic echelon
of “holiness as living symbol”. It represents the
Nautae beyond death, the one sailing over the
Spirit Waters, like the Well-Steering Art is the
Holy Spirit Art, notable characteristic of the
Lisboner sailor, in particular, and the Diaspora
Portuguese one, in general.
Vincent, the “Victorious”, was deacon in
Valencia and Saragossa becoming martyr in
304, during the time of the Roman emperor
Diocletianus (4th century): roasted alive in
an incandescent grill and wrapped later on in
ox skin, with a millstone tied to his neck, his
body was thrown in the sea. Tides dragged
him to the Algarve’s coast, near the cape that
from him would take its name and where a
Christian Mozarab hermitage existed. Some of
this Mozarab people took notice of two huge
ravens fluttering about his dead body on the
rocks recognizing him to be the martyr as they
approached the place taking him out of there
under the always close watch of the birds.
Thanks to the continuously miracle making of
the taken dead body, the sanctity fame of the
place grew to the point of becoming rival to the
pilgrimage of Santiago which started around
that same time (early 4th century).
Later, on the 12th century, the King Afonso I
of Portugal, ordered the mortal remains of the
saint to come to Lisbon on a Templar boat,
which had the omnipresent ravens at bow and
stern and was carried by the tide up the sea.

There is a remarkable difference between
ruling the boat and being carried in it, the fact
of Vincent appearing as a sailor converts the
saint on a driver aware of the route secrets of
this sea, and existing passive action of allowing
oneself to be carried is equal to be put at the
hands of Providence in whom he deposited all
his trust. Providence being the very Knowledge
of the Holy Spirit, and the unknown sea sets the
Maris Nostrum or Maris Internus (represented
by the Mediterranean Sea), associated to the
philosophical Mercury by Middle Age and
Renaissance alchemists.
To come to Lisbon on a Templar boat
fluttered by symbolic ravens, grants the Order
of the Temple the possession and domain of the
Hermetic Tradition incarnated in the martyr
of Saint Vincent, first in Arabic place and later
in Christian space. In fact, the funeral extract
identification memory of what is considered
to be the relics of Vincent, from the Sacrum
Promontorium (Sagres promontory), in Algarve,
to Lisbona, during 1173, can be seen on the crest
of Lisbon. That funeral extract would have been
motivated by personal interest of Afonso I of
Portugal, wishing the saint remains to stay not
in any solitary caneça (or al-kenissah, “Christian
assembly”), not even in the recently founded
Monastery São Vicente de Fora, the regent canons
of Saint Augustin, but in his own dignified and
Christian Patriarchal Cathedral of St. Mary
Major. About the ravens, they would have,
according to the traditional legend, followed
the sacred remains throughout the sea route
from Algarve to the capital of the Portuguese
province Estremadura. The body of Saint Vincent
had been, once before, miraculously guarded by
two ravens, that transmitted a devoted role to its
descendants, right after his martyrdom, in the
beginning of the 4th century.

The ravens are, symbolically, titleholders
of Divine Knowledge predicting the past and
the future, like Ugim and Tumim, those ravens
of the Nordic god Odin, the Memory and the
Spirit, rested on his shoulders, croaking secrets
in his ears about the gone and the coming, like
those of the Ligurian god Lugus, both gods
with severe resemblances to the deificus roles
of those and other Hindu divinities Kuvera and
Mahima. This way, the raven, sign of Divine
Knowledge, prophetic messenger fowl from
god, totem of the solar god Lug, is called in
Ligurian language Lu and Li, root of Lisboa or
Ulisibona, this one figured by the Primordial
Tradition Boat.
In fact, the boat of Vincent with two ravens
on the bow and stern, as it is seen in chafariz de
Andaluz [fountain in Lisbon], according to the
legend, would be a Templar fleet ship of portage
with white and black sails; its sculpture in the
referred fountain, presents it with gathered sails
and the cordage arranging two triangles crossed
in-between, in order to delineate the six point star.
It presents it as a coast sailing boat (heraldically
changed into a Manueline galleon in further
centuries), but is converted, through its symbolic
arrangement, in Universal Soul contained by the
representative figure of the Holy Ark, thus also,
of the Perfect Balance of the Universe reflected
perfectly and accurately by the pedra de armas
[coat of arms] of the very old and sacred city
of Lisbon, whose gnoseological understanding
grants to it a mythical model of that Primordial
Holy Land of Hindu-European name Agharta,
the same biblical Eden represented as Gardens
of Hesperides or of the Golden Apple of the saga
of Odysseus.
The millstone also appears on iconographic
symbols of Vincent, equivalent to the wheel due
to its shape, but, being impossible to be moved
and turned around without a very special
initiation in order to grant the necessary strength
for that purpose, aiming the extraction of the
essential nutriment to feed the spirituality of
Mare Nostrum broad supernatural and hermetical
Supporter of Sailings.

Such Initiation is, in Alchemy, the Maritime,
Maris or Mariz, also called Via dos Navegantes
(the route of the navigators), initiated in Sagres
and concluded in Lisbon, that is, starting from
the Body (Son, marked by Sagres on the national
sacred geography) to the Soul (Mother) of the
Nation. And the water, on which the martyr
supernatural sailing took place and thereafter the
templar funerary route (equal to the alchemic rot
symbolized by the raven), represents nothing else
but the Energy of the Creator of Earth (Kundalini,
for the Orientals, for any effect, the Holy Spirit
Creator Fire profoundly connected to the
“rachidian liquid” of the human body) bursting
upwards, from de coccyx towards the heart in
the human body, finally projecting itself to the
top of the head, the crown, or, geophysically,
the Galician Corunha, that in 1096 Alfonso VI
of León and Castile offered to Henry, Count of
Portugal and Burgundy.
As already known, the snake is symbolically
associated to Kundalini, here, Ofiússa. The
snake is still associated to the hagiographic
legend of another Vincent, or maybe the same
Vincent in another legend: Saint Vincent
from Toledo, also martyr in 304 in Avila with
his two sisters, Sabina and Cristeta. His not
buried remains were stored by an enormous
and feared snake, until a temple was built
to his eternal rest by a Jew: Saint Vincent’s
Church of Avila. This Spanish devoted legend
is all together symbolic or figurative, starting
by a Jew constructing by his own initiative…
a Christian Church! It all stinks to Sephardic
or Prophetic Kabala, the same being genially
Hispanic, as much as the hagiographic tradition
of Vincent, whose heterodox symbols grant him
the sorts of a “impossible sanctity” before the
official catechesis orthodoxy, which, however,
largely touched by the upper concerning
understanding and a spiritual achievement,
where the scholar does not refuse the simple
but the simple pursuits the wise.
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O corpo-aos-pedaços
PHILIP CABAU
Este texto é feito de impressões, sobretudo visuais,
que resultaram de uma visita a Fátima, na infância
(e que coincidiu com o ritual dos votos de cera), mas resulta
também do regresso ao santuário, já na idade adulta e da
perplexidade que essa viagem produziu. O texto tenta fixar
algumas interrogações para tratar um assunto concreto: a
representação dos fragmentos. É certo que para o fazer não
pode senão recorrer-se das franjas de algumas disciplinas
ou áreas de saber já consolidadas. Mas é um uso transitório,
pois aqui tudo são andaimes, ainda que desengonçados, para
tentar pensar essas imagens ‘aos bocados’.

O fragmento, como uma obra de arte em
miniatura, deverá estar completamente isolado do
mundo que o circunda e ser inteiro em si mesmo,
como um porco-espinho.
Friedrich Schlegel (Athenaeum Fragments)

1.
São Vicente é o paradigma do corpo
fragmentado, a sua expressão extrema. Pode
dizer-se que este mártir dos primórdios da era
cristã não existiu senão aos pedaços. O diácono
Vicente, assistente do Bispo de Saragoça, foi
uma das muitas vítimas da vasta perseguição
que, nos inícios do século IV, Diocleciano
declarou ao cristianismo. Em Valência Vicente
é interrogado, torturado, queimado, rasgado e
despedaçado. Recusando-se a abjurar a sua fé, o
diácono morre e é depois lançado às feras para
estas o devorarem, mas são impedidas de o fazer
pela intervenção de um corvo. O seu carrasco
enfurecido dá então ordens para coserem os
seus restos mortais a uma pele e lançá-lo ao
mar, preso a uma mó; mas surpreendentemente
o corpo flutua e retorna à costa, onde é
piedosamente enterrado. Uns séculos mais
tarde, consolidado o mito, os crentes decidem
levá-lo por mar para os Algarves. Mas dá-se
um naufrágio e toda a tripulação soçobra.

A embarcação, contudo, dá à praia (na zona
agora denominada de Cabo de S. Vicente) com
os restos do santo protegidos, uma vez mais, por
corvos. É-lhe dada, finalmente, sepultura cristã
e ali permanecerá até ao século XII, altura em
que o corpo – as suas relíquias – é exumado
e transportado, de novo por mar, para Lisboa,
para símbolo e afirmação da comunidade
católica da cidade de Lisboa recentemente
(re)conquistada para o cristianismo. Vicente
torna-se seu santo padroeiro e as relíquias
são depositadas numa capela fora de muros,
denominada São Vicente de Fora. Mas a profusa
fragmentação do corpo deste mártir continuou e
este encontra-se hoje espalhado pelo mundo fora.
Santo de muitos lugares e padroeiro de inúmeras
paróquias, as suas relíquias caucionadas pela
Igreja encontram-se espalhadas por diversos
países: Portugal, Espanha, França, Itália,
Grécia. Brasil... Vicente é o contentor ideal, o
vazio perfeito, o fragmentado singular: nem
factos ou memória de milagres em vida, nem
ação missionária... apenas a extraordinária
resiliência do corpo despedaçado. Caucionado
por outro santo maior, Agostinho, é este que em
vários sermões1 inscreve Vicente no panteão do
cristianismo cerca de cem anos após a sua morte.
À imagem do sofrimento de Cristo, o martírio
do jovem Vicente atesta a vitória da palavra de
Deus sobre a dor extrema infligida pelo mal.
Na fase de consolidação da nova religião Santo
Agostinho vê em Vicente um símbolo heróico,
imortalizado na dispersão das suas relíquias.
A vocação das relíquias do corpo dos santos
assenta, ao contrário do que acontece no corpo
médico, na disseminação dos fragmentos.
Com efeito, para além de uma coerência
rudimentar – nas relíquias do santo não podem
constar três braços ou dois pés esquerdos... – a
sua representação não obedece à representação
anatómica. Não há, aparentemente, registo de
terem sido promovidas pela Igreja Católica

estratégias de recuperação das relíquias de um
mesmo santo espalhadas pelo mundo, com vista
a uma reconstituição coesa. Tal como não são
consideradas propostas para identificação da
consistência genética das mesmas, de forma a
saber se os pedaços pertencem de facto ao mesmo
corpo. Mas não se trata aqui de averiguar da
legitimidade histórica das relíquias do santo,
pois elas não são pedaços de um corpo, sujeitos
a contabilidades, mas a sua representação última.
Daí que o braço de São Vicente, separado e
ressequido, exposto na Catedral de Valência,
valha o mesmo que a pedra manchada pelo
sangue derramado aquando do martírio do
santo (que está na Basílica da Aparecida, em São
Paulo, no Brasil), ou um osso com a tabela de
identificação numa igreja em Arles, França, ou
o ainda o relicário de prata, fechado à chave, do
Convento de S. Vicente de Fora, em Lisboa. Mais
do que figurações fisiológicas é de uma função
metonímica que se trata e é ela que determina
o critério: a sua razão é, essencialmente,
mágica pois as relíquias configuram portais de
convocação da Glória Divina. Os pedaços do
corpo do santo não estão portanto sujeitos às leis
que regem o mundo terreno. Independentemente
da legitimação da taxinomia institucional da
Igreja todas as relíquias se equivalem. Cada
fragmento, por irrelevante que seja, está sempre
no lugar do Todo. As relíquias são, neste sentido,
tão abstratas como as linhas de um desenho e,
como elas, são caminhos para a perceção de
algo que é ao mesmo tempo maior e exterior
a elas. Na relíquia do santo o fragmento do
corpo é investido de um movimento circular
onde convergem representações contraditórias
ou mesmo incompatíveis e onde os significados
associados ao corpo anatómico são desalojados
para dar lugar a uma dimensão cósmica e divina
sem, todavia, desaparecerem completamente – uma
vez que eles são, para o crente e seu próprio
corpo, a chave que permite ao ciclo perpetuar-se.
Tal como um dínamo transforma a energia
mecânica em energia elétrica, a relíquia
transforma energia visual em energia religiosa.

2.
A Igreja católica contemporânea ainda hoje
aceita, não sem reservas, um procedimento de
origem muito antiga2 onde se reconhece esta

operação do representar fora da representação.
Trata-se das promessas votivas de cera, uma
prática popular que subsiste até aos nossos dias
e que podemos testemunhar bem no centro
do catolicismo português, em Fátima. Nelas
convergem e coexistem diversas formas de
representação do corpo-aos-pedaços onde, no
decurso da performance-ritual, coexistem formas
estruturalmente contraditórias de figuração do
(fragmento do) corpo. O Santuário de Fátima é,
com outras igrejas – o Sameiro e o Bom Jesus de
Braga ou, no Brasil, a Basílica de Nossa Senhora
da Aparecida, em São Paulo, e a igreja do Nosso
Senhor do Bonfim, em Salvador da Baía – um
centro internacional desta prática dos votos
de cera. Ocasionalmente estes votos cumprem
uma função negocial de agradecimento – ou
pagamento da dívida – pela cura já efetuada,
mas geralmente a prática incide no momento da
promessa, da solicitação da cura.3 Esta prática
ritual faz eco do que ocorre na representação
das partes do corpo no caso das relíquias dos
santos. Trata-se aqui de um dispositivo que
envolve uma sequência de procedimentos que
vai da identificação da enfermidade à cura
divina – por mediação do santo.
Podemos identificar empiricamente, neste
processo, cinco fases distintas no modo de
representação (ou figuração) da parte, órgão, ou
membro do corpo do crente.
1.º Identificar e circunscrever o mal. O
primeiro passo da representação corresponde
ao momento em que o doente identifica, no seu
próprio corpo, a enfermidade e nele consegue
circunscrever o lugar da dor. Trata-se já de
uma representação que consiste na separação
desse fragmento do corpo a que pertence.
Contudo, esse dispositivo não chega realmente
a autonomizar a parte do corpo do todo que ele
integra, mas incide estritamente sobre a fronteira
da representação (o enquadramento, à maneira
de uma moldura ou janela). O procedimento
remete para a atitude assumidamente didática
e simplificadora das ilustrações dos manuais
infantis ou as imagens instrucionais da medicina
dirigidas ao grande público.4
2.º A figuração da parte doente. A segunda
forma consiste na caracterização e especificação
da parte doente e subsequente representação.
Desta fase da representação resulta uma figuração
económica, uma linha de contorno a caraterizar a
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forma da parte enferma de modo a reconhecerse, partilhada, assim a sua imagem genérica. A
função desta representação é comunicar a parte
doente, ilustrando-a – para si mesmo, para o
mundo e para o santo.5
3.º A criação do substituto: exteriorização
da parte afetada. A terceira fase é investida
já na coisa ela mesma, a parte (do corpo)
substituta. Esta é representada através de um
objeto tridimensional produzido por moldagem
ou parafina – que assume a figuração da parte
afetada e é destinado à dádiva ao santo – que por
intervenção deste alcançará, desejavelmente,
a cura. Para obter esta representação externa
da parte enferma, o crente podia outrora
encomendá-la a artesãos que a produziam
em cera de abelha, mas nas últimas
décadas recorre-se aos estabelecimentos da
especialidade, vizinhos das igrejas e santuários
e aos seus catálogos comerciais de imagens das
partes humanas disponíveis em parafina.
A oferta das figurações disponíveis em cera não
cobre, naturalmente, a totalidade dos órgãos,
mas comporta, ainda assim, uma considerável
variedade de partes do corpo humano. A sua
figuração convoca agora qualidades que a
relacionam de um modo mais direto com o
referente que pretende representar. Não apenas
inscrições sobre uma superfície, mas massas e
volumes que podem ser tocadas, transportadas,
ofertadas. Estes substitutos são geralmente
fabricados em dimensões próximas das partes
reais do corpo humano para as quais remetem6,
pois a escala é um fator importante na relação
do substituto com o original. Não apenas a
relação entre a parte do corpo e o seu substituto
é aqui mais direta, de modo a comprovar a
correspondência na representação da parte
enferma, mas ela cumpre também a função de
testemunho público no ato da promessa. Nestes
objetos a representação é assim, ao mesmo
tempo, abstrata e concreta. Abstrata porque
estas representações são múltiplos produzidos
em moldes a partir de uma taxinomia, ainda que
rudimentar, do corpo anatómico e das partes
que o constituem; e concreta porque no ato do
seu comércio, o fragmento externo, o erzatz,
passa a corresponder à parte específica (órgão,
membro) do corpo enfermo do crente.
4.º O transporte da parte substituta ao lugar
do santo. O pedaço do corpo representado

em cera, o erzatz, é agora transportado, em
peregrinação, para o local de veneração onde a
comunicação com o santo7 será, desejavelmente,
efetuada. Para experienciar a performance
nos termos exigidos pela promessa, o crente
transporta junto ao seu corpo essa figuração
que replica a parte enferma.
5.º O momento sacrificial. Uma vez chegado
o peregrino ao santuário, e após ter suportado
o sofrimento adicional8 que, na última parte do
percurso de acesso ao santuário, testemunha
e atesta a fé do crente, o erzatz é depositado
nos altares/tanques aquecidos, concebidos
especificamente para o efeito, onde os votos
de cera são lentamente derretidos pela ação
do fogo.9 Esta fase sacrificial da performance
possui uma particular relevância em todo o
processo, pois é ela que encerra a narrativa
da purificação do mal, causador da doença.
É o momento em que, ao dissolver-se no calor
das chamas, a parte do corpo em representação
se une, por um instante, à parte enferma.
Coisa e representação tornam-se uma e a
cera, derretendo-se vagarosamente, assume a
própria imagem metafórica da cura.10 Tal como
acontece com a relação do crente com a relíquia
do santo, também aqui há um momento no qual
coisa e representação coincidem. A figuração
implicada nesta fase possui uma particularidade
que a afasta dos outros modos de representação.
Caracterizada pelo contacto com o objeto, mas
tratando-se aqui de um contacto integral, de
um acesso que não é estritamente visual, mas
que assenta num procedimento empático,
de uma empatia inscrita numa dimensão
estruturalmente simbólica, ela é distinta das
outras formas de figuração ou representação.
Tanto daquelas que definem as formas pelos
perfis da coisa ou objeto, numa linha que
separa a forma do seu exterior (dispositivo bem
ilustrado no desenho linear de contorno) como
das outras, que trabalham a forma a partir do seu
centro, esse modo quase táctil, ponto a ponto,
tão característico dos escultores, que persegue
a compreensão dos volumes e do espaço do
objeto, diluindo a própria noção de limite entre
o seu interior e o seu exterior.

3.
As nossas experiências da dor e,
consequentemente, as representações do corpo
a ela associadas, alteraram-se radicalmente.
A descoberta de novos e mais eficazes
medicamentos mudou definitivamente a
nossa perceção do sofrimento físico. Aquilo
que foi, durante milénios, uma existência na
dor, muitas das vezes quotidiana, está hoje
consideravelmente neutralizado pela ação dos
químicos.11 A dor obrigava à consciencialização
do corpo e das suas partes afetadas. Era essa
a linha irredutível (dor, doença, morte) que
sustentava a própria ideia da relíquia do santo,
dos ex-votos e das promessas votivas. Assim,
por efeito deste novo paradigma de controle da
dor e da doença, as representações das partes
do corpo foram drasticamente reduzidas. As
relíquias dos santos ou as promessas votivas
em cera são aliás, para o olhar contemporâneo,
manifestações arcaicas de um dispositivo
mágico, incompatíveis com o que sabemos
do corpo e também com as representações da
medicina moderna. Esta é, desde há séculos,
sustentada por um paradigma cartesiano
onde as partes de um corpo correspondem a
funções anatómicas e fisiológicas precisas. A
esta conceção ajudaram os avanços que se têm
verificado recentemente na área das próteses
humanas, da cirurgia plástica e da tecnologia
do transplantes de órgãos – e que se vem
aproximando de uma perspetiva geralmente
associada às engenharias, onde as dimensões
mecânica e performativa ocupam ali um
lugar central.
A verdade é que os pedaços de corpo e as
suas representações já não são o que eram; hoje
elas são, ao mesmo tempo, mais e menos do
que no tempo dos santos e das suas relíquias.
Se por um lado os novos meios de perceção do
corpo multiplicam ao infinito as partes que o
constituem – ao ponto de nos aproximarem do
abismo da dissolução biológica da identidade no
facto de sermos maioritariamente ‘compostos’
de outros seres vivos – , por outro a medicina
contemporânea reduziu consideravelmente
o número das partes que conseguem arrastar
consigo o corpo inteiro aquando do seu colapso.12
Mas as representações do corpo-aos-pedaços
encontram-se, ainda, inscritas no senso comum
e são elas que determinam a ideia que temos

dele. Mesmo quando, nas últimas décadas,
ocorreram mudanças radicais na conceção
do que é o corpo anatómico e no modo como
funciona. A noção sistémica veio comprometer
definitivamente a ideia do corpo como um
conjunto de partes articuladas, mais ou menos
autónomas ou interdependentes. Sabemos hoje
que as ligações entre elas não constituem meras
transições, mas que esse corpo, além de ser quase
integralmente constituído por uma multitude
de seres outros, implica novas equações onde
as fragilidades são móveis e provisórias e
em constante reorganização. A taxinomia
tradicional dos pedaços do nosso corpo, apoiada
numa leitura empírica das formas ou construída
sobre uma noção de performatividade, não é
mais sustentável do que partes de um corpo
animal em exposição na montra de um talho.
Mas tal como acontece com estas, uma parte
do fascínio do corpo aos pedaços reside no
facto destes fragmentos serem, precisamente,
corpos – como o nosso.13

Quando falamos do corpo, a que corresponde
exatamente o contrário de um fragmento? Por
certo ao todo, ao corpo inteiro. Mas se falamos
da representação do corpo, de uma parte, a
coisa já não é assim tão evidente. Contudo, o
corpo e a sua representação não são exatamente
a mesma coisa. O contrário de uma imagem
fragmentada do corpo não é, necessariamente,
a representação do corpo inteiro. Pode ser
simplesmente a parte da representação (da
parte) do corpo que falta para investir de
significado essa imagem; ou o complemento
simétrico dessa parte no contexto do corpo,
geralmente estruturado por dualidades simples
(diretas: mão esquerda/mão direita, ou indiretas:
peito/costas; ou , ao nível da linguagem, uma
parte que se lhe oponha (cabeça/pés); ou sujeito
a uma dimensão performativa do corpo (boca/
ânus ou boca/orelha); ou social, ou moral).
Ou, ainda, em última instância, o salto que vai
do fragmento do corpo fisiológico ao corpo
cósmico ou divino. Esta não é uma questão
meramente retórica, mas um assunto muito
concreto – e crucial para entender as linhas de
fugas que são desviadas na passagem da coisa à
sua representação – e vice-versa.
O facto é que a experiência do nosso próprio
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corpo só pode ocorrer sobre o corpo inteiro.14 Por
outras palavras, o todo que é a nossa consciência
do corpo não passa por procedimentos de
soma das partes. Não há, na verdade, blocos
independentes. Dizia Merleau-Ponty “Eu
não estou defronte do meu corpo, estou no meu
corpo, ou melhor, eu sou o meu corpo.”15 Não
conseguimos aceder verdadeiramente ao todo
a partir das suas partes, nem o corpo inteiro
chega realmente a tornar-se representação.
Porque se trata sempre, de algum modo, de
tocar o corpo que está defronte do meu, um
corpo que é ou foi, como o meu, palpitante e
sensível. Mas os contactos são sempre práticas
e se na ideia o corpo inteiro pode existir, no
toque não acedemos senão a pedaços ou, em
última instância, a pontos. Esta é a cisão que
se instala entre a experiência do corpo e a sua
representação. E se a representação aspirar,
também ela, ao toque, verificará que o corpo
inteiro não cabe nela – como Picasso e alguns
surrealistas o demonstraram. O inteiro só se
pode tocar através de uma dimensão que, de
algum modo, salte por cima da representação.
Como no caso das relíquias dos santos. Toca-se
(a aura) do corpo do santo para que se possa,
nesse toque, ser tocado – pela Graça Divina. Ou
no caso dos votos de cera, onde a exteriorização
da parte doente é produzida para, através da
promessa ao santo, a cura poder ocorrer. É
que também a relíquia do santo, protegida
pelo seu escudo invisível pertenceu, afinal, a
um corpo como o nosso. O corpo pode assim
desconstruir-se, mas apenas no interior da
esfera das representações. Esta é a sua condição
paradoxal. Na representação do corpo podem
conceber-se as partes cuja soma é, ainda, o
todo. Frankenstein não é um tema médico, mas
ontológico; ou uma blasfémia.
Não surpreende portanto que nesta época
onde ainda estamos a aprender a lidar com o facto
de sermos, instantaneamente, sete biliões de
corpos simultâneos e ligados entre si, o assunto
do corpo retorne como origem de todas as
utopias. “Uma coisa é certa,” lembrava Foucault,
“o corpo humano é o ator principal de todas as
utopias (...) na verdade não precisamos da alma
nem da morte, pois sou, ao mesmo tempo opaco e
transparente, visível e invisível, vivo e coisa. Para
que eu seja utopia, basta que seja corpo. As utopias
(...) nascem do próprio corpo e só então, talvez, se

voltem contra ele.”16 Na vertiginosa ampliação
da memória global e do poder de cálculo da
internet abre-se o espaço para as mais delirantes
teorias de upload da consciência neuronal ao
serviço dos dispositivos da inteligência artificial
ao mesmo tempo subjetiva e impessoal.17 Neste
contexto as relíquias dos santos, apesar do
evidente arcaísmo, confirmam problemáticas
particularmente atuais, servindo-nos ainda
para pensar as distâncias que vão do corpo às
suas representações.
A condição do corpo é ser inteiro na
sua experiência, mas fragmentado nas suas
representações. Talvez o grego antigo tivesse
razão em não possuir palavra para o corpo
(inteiro). O termo que nomeava o corpo (soma:
Σῶμα) e que correspondia ao conjunto (axial)
das partes, designava, enquanto corpo inteiro,
apenas o cadáver – uma condição na qual a
distinção entre o todo e as partes não possuía
já a mesma relevância... Pode ser que a extração
de um fragmento do seu contexto original
(do seu ‘corpo’ inteiro) implique sempre a
reconstrução de um novo todo, um outro corpo.
Neste sentido o fragmento só é sustentável
porque, paradoxalmente, nunca chega a ser
realmente fragmento. Este novo corpo é uma
entidade que está sempre a meio caminho entre
a coisa ela mesma e a sua representação. O
fragmento, na representação, é agora já o centro
do novo corpo, mas ainda a coisa representada.
Simultaneamente testemunho (no sentido
arqueológico) do corpo abandonado, perdido, e
prótese fundamental no novo corpo (e da nossa
relação com ele). Sustentando-se assim num
espaço que é simultaneamente real e virtual.
Na sua representação o fragmento de um corpo
não está nos antípodas da sua unidade, do corpo
integral e incorrupto. Ele é sempre, nas suas
múltiplas representações, simultaneamente
o testemunho da sua ausência e a promessa
da sua recuperação. Só na convocação ritual,
esse espaço exterior às representações, o corpo
inteiro pode ser alcançado. Pensar o fragmento
numa época integralmente composta de
estilhaços é uma operação paradoxal e ingrata.
Mas o nosso corpo é, apesar das saturações,
interferências e rasuras, a possibilidade que
resta, o lugar inicial para tentarmos compreender
o mundo-aos-pedaços.

4.
Este modo de representação da parte do corpo, que não
compromete a sua integridade (a parte não é rasgada ou separada
do corpo, não há ação cirúrgica) talvez por sugerir uma dimensão
temporal, uma espécie de focagem em zoom sobre a parte que está
a ser nomeada, foi profusamente usado em programas televisivos
de natureza pedagógica até muito recentemente.
5.
O crente deve demonstrar boa vontade no auxílio do
diagnóstico e não induzir o santo em erro, não vá o milagre incidir
numa parte sã.
6.
Nalguns dos votos de cera, todavia, sobretudo quando
o diagnóstico empírico é impreciso ou os sintomas da maleita
incidem sobre uma área demasiado vasta, recorre-se a figurações
de partes extensas do corpo (como o tronco, a cabeça ou mesmo a
figura humana integral – no caso de crianças ou bebés).
7.
Um santo maior ou, preferencialmente, no topo da
hierarquia, a própria Virgem Maria, mediadora mor, mãe de Cristo.
8.
Que consiste geralmente em percorrer a fase final do
percurso de joelhos ou rastejando, com expressão pública da dor
(como sangue ou gritos).
9.
Surpreendentemente, nem gravidade ou silêncio, nem
indícios de introspeção acompanham esta parte do ritual; apenas a
ansiedade ligada à urgência da cura domina o tom geral da operação.
10.
A economia da Igreja é sábia: neste processo nada é
perdido pois a cera das promessas (e das velas), agora derretidas,
é devidamente recolhida para produção de mais velas – que , por
sua vez, alimentarão outras promessas e outras gratidões.
11.
Comprovada hoje pela nossa dependência quotidiana
dos analgésicos e anti-inflamatórios.
12.
Primeiro o efeito dos antibióticos no alastramento
das infeções e mais recentemente os transplantes de órgãos em
substituição dos que falham. Calcula-se serem hoje da ordem das
dezenas de milhões os órgãos que circulam pelo mundo fora, em
caixas e frigoríficos à espera da possibilidade de viabilizarem a
integridade e a sobrevivência de um corpo.

1.
Nomeadamente o famoso sermão de Santo Agostinho
sobre S. Vicente: 276, 1-2: PL 38, 1256. São muitas as fontes sobre
São Vicente e a fronteira entre ficção e realidade é impossível de
destrinçar. O único critério seria o grau do exagero, o que para
o caso de um santo milagreiro (post-mortem), não é exatamente
o mais consistente. De entre as fontes autorizadas é de referir
a página do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura:
http://www.snpcultura.org/sao_vicente.html.
2.
A reprodução e a modelação de partes do corpo
humano concebidas para cumprirem, por intervenção divina,
uma função sacrificial da cura no corpo do respetivo crente é uma
prática muito anterior ao cristianismo. Foram encontradas, em
Creta, terracotas representando secções de membros humanos que
se pensa cumprirem já este propósito por volta de 1700 AdC. Mas
é por volta do século V a III AdC que na zona central da península
itálica a profusão dos vestígios arqueológicos representando não
apenas partes exteriores do corpo, mas também órgãos internos
(como sistema digestivo, ou aparelho reprodutor feminino)
comprovam a inscrição desta prática votiva em larga escala.
3.
É importante distinguir a promessa votiva de cera do
ex-voto, que consiste no pagamento e libertação da obrigação já
resultante do ‘milagre’ da cura. Para um interessante estudo sobre
a questão da representação do corpo nos ex-votos ver o texto: “O
corpo em estado de graça: ex-votos, testemunho e subjetividade”,
de Leônia Cavalcante Teixeira; Maitê Mota Cavalcante; Karine
Sindeaux Barreira; Aline Costa de Aguiar; Shirley Dias Gonçalves;
Elissandra de Castro Aquino, da Universidade de Fortaleza, Brasil
publicado em “Psicologia & Sociedade”, Psicol. Soc. vol.22 no.1
Florianópolis Jan./Apr. 2010, http://dx.doi.org/10.1590/S010271822010000100015.

13.
Talvez seja esta a chave do sucesso de audiências das
séries policiais centradas na esfera da medicina forense onde esta
empatia perversa rivaliza com as demais dimensões do género
policial: uma espécie de charada assente sobre uma pornografia
do corpo desmembrado, mais próxima do fetichismo sexual do
que do raciocínio dedutivo.
14.
Como a neurologia vem, precisamente, comprovando,
nomeadamente com os estudos sobre os ‘membros-fantasma’,
cuja inscrição na perceção do corpo permanece muito tempo
depois da remoção da parte real.
15.
“Mais je ne suis pas devant mon corps, je suis dans
mon corps, ou plutôt je suis mon corps. Ni ses variations ni leur
invariant ne peuvent donc être expressément posés.(...) Il est un
nœud de significations vivantes et non pas la loi d’un certain
nombre de termes covariants.” Merleau-Ponty, Phénoménologie de
la perception, Paris, Gallimard, Tel, 1945, p.175-177.
16.
“…Non, vraiment, il n’est pas besoin de magie, de féérie,
il n’est pas besoin d’une âme ni d’une mort. Pour que je soit a la fois
opaque et transparent, visible et invisible, vit et chose. Pour que je
sois utopique il suffit que je sois un corps. (…) Les utopies (…) sont
nées du corps lui même et se sont, peut-être, en suite tournée contre
lui. En tout cas il y a une chose certaine : c’est que le corps humain
est l’acteur principale de toutes utopies.” Michel Foucault, Le corps
utopique, France Culture (emissão de 21 de Dezembro 1966)
17.
O desenvolvimento acelerado das novas tecnologias
tem vindo a alimentar diversas teorias sobre o transhumanismo
como uma condição suscetível de ser alcançada daqui a poucas
décadas, uma consciência integralmente digital desenvolvida
através das ferramentas da Inteligência Artificial – como é o caso
da versão de Ray Kurzweil, um cientista, inventor e futurista
norte-americano.
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Body-parts

PHILIP CABAU
This text is made of, mainly visual, impressions, which
are the consequence of a visit to Fátima, in childhood (and
coincident with the ritual of the promises), but is as well the
result of the return to the sanctuary, already in adulthood
and of the perplexity produced by that trip. The text tries
to set some questions in order to approach the concrete
subject: the representation of fragments. It is certain that in
order for that to be accomplished we have no option but to
resort to the fringes of some already consolidated disciplines
or areas of knowledge. But it is a transitory usage, because
in here, it is all but scaffolds, even if disjointed, in order to
try to think those images “in pieces”.

The fragment, like a miniature work of art, has to
be entirely isolated from the surrounding world and
be complete in itself like a porcupine.
Friedrich Schlegel (Athenaeum Fragments)

1.
Saint Vincent is the paradigm of the
fragmented body, its extreme expression.
It can be said that this martyr from the
beginning of the Christian era did not exist
but in pieces. The deacon Vincent, assistant of
the Bishop of Saragossa, was one of the many
victims of this broad persecution which, in
the beginnings of the 4th century, Diocletian
declared Christianity. In Valencia Vincent is
interrogated, tortured, burned, ripped apart
and shattered. Refusing himself to deny his
faith, the deacon dies and is thrown to the
beasts afterwards so they could eat him, but
they are stopped by the intervention of a raven.
His enraged executioner gives then orders for
his remains to be sewn to a skin and thrown
at sea, stuck to a millstone; but surprisingly
the body floats and returns to the coast, where
it is mercifully buried. Some centuries later,
consolidated the myth, the believers decide to
carry him by sea to the Algarves. But there was

a shipwreck and the whole crew submerged. The
boat, however, was washed ashore (in the now
named Cape of Saint Vincent) with the remains
of the Saint protected, once again, by ravens.
It is finally given to him a Christian grave and
there he remains until the 12th century, time in
which the body – his relics – is exhumed and
transported, once again by sea, to Lisbon, to
be a symbol and an affirmation of the catholic
community of the city of Lisbon recently (re)
conquered by Christianity. Vincent, becomes its
patron and the relics are deposited in a chapel
out of the city walls, named São Vicente de Fora
(Saint Vincent from abroad). But the profuse
fragmentation of this martyr’s body continued
and he is today spread around the globe. Saint
of many places and patron of various parishes,
his relics endorsed by the Church are found
spread through many countries: Portugal,
Spain, France, Italy, Greece. Brazil… Vincent is
the ideal container, the perfect emptiness, the
singular fragmented: neither facts nor memory
of miracles in life, nor in missionary action...
only the extraordinary resilience of the shattered
body. Endorsed by another bigger saint,
Augustine, it is him which in several preaches1
enlists Vincent in the pantheon of Christianity
about a hundred years after his dead. In Christ’s
suffering image, the martyrdom of the young
Vincent vouches the victory of the word God
over the extreme pain inflicted by evil. In the
consolidation stage of the new religion Saint
Augustine sees in Vincent an heroic symbol,
immortalised in the dispersal of his relics.
The calling of the relics of the body of the
saints is grounded, opposite to what happens
in the medical body, in the dissemination of
fragments. In fact, apart from a rudimentary
coherence – it cannot be known three arms
or two left feet in the saint’s relics… – his
representation does not obey to the anatomical
representation. There isn’t, apparently, any
record of strategies for the relics recovery
of a same saint spread worldwide, towards a
cohesive restoration, promoted by the Catholic
Church. Neither are considered proposals for
the identification of the genetic consistency
of those same relics, in order to know if the
pieces belong in fact to the same body. But,
we are not, in here, speaking of inquiring the
historical legitimacy of the relics of the saint,
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since they are not pieces of a body, subject to
accountancy, but his ultimate representation.
Thereof the arm of Saint Vincent, apart and
dried out, exposed in the Cathedral of Valencia,
has the same worth as the stone stained by the
bloodshed at the time of the martyrdom of the
Saint (which is in the Basílica da Aparecida,
in São Paulo, in Brazil), or the bone with the
identification chart in a Church in Arles,
France, or yet the, key locked, silver reliquary,
in Convento de S. Vicente de Fora, in Lisbon.
It is all about a metonymic function, more than
physiological figurations and, that function, is
the one determining the criteria: his reason is
essentially magic since the relics design portals
of convocation of the Divine Glory. The pieces of
the body of the saint are not, therefore, subject
to the laws ruling the earthly world. Regardless
the legitimation of the institutional taxonomy
of the Church all relics are equivalent to each
other. Each fragment, as irrelevant it might
be, is always in the place of the Whole. Relics
are, in this sense, as abstract as the lines of a
drawing and are, as those lines, ways for the
perception of something that is at the same time
bigger and exterior to them. In the saint’s relic
the fragment of the body is vested by a round
movement where contradictory representations
or even incompatible representations converge
and where the meanings associated to the
anatomical body are dispossessed in order to give
place to a cosmic and divine dimension without,
notwithstanding, completely disappear – once
they are, for the believer and his own body, the
key which allows the cycle to perpetuate itself.
Like a dynamo transforms mechanic energy in
electric one, the relic transforms visual energy
in religious one.

2.
The contemporary Catholic Church still
doesn’t accept in our days, not without reticence,
a procedure with a very ancient origin2 where this
operation of representing outside representation
is recognised. It is about the voting promises of
the candles, a popular practice which survives
until today and that we can testify right in the
centre of the Portuguese Catholicism, in Fátima.
In them are converged and coexist several ways
of representation of the body-parts where, on

the course of ritual-performance, structurally
contradictory ways of figuration of the
(fragment of the) body live together. Fátima’s
Sanctuary is, like other churches – Sameiro
and Bom Jesus de Braga or, in Brazil, the
Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, in
São Paulo, and the igreja do Nosso Senhor do
Bonfim, in Salvador da Baía – an international
centre of this promises practice. Occasionally
these promises fulfil a negotiating function of
gratefulness - or debt payment - for the already
accomplished healing, but generally the practice
falls upon the moment of the promise, of the
healing solicitation.3 This ritual practice echoes
what occurs in the representation of the parts
of the body in the case of the relics of the saint.
It is here about a device involving a sequence
of procedures going from the identification of
illness to the divine healing – through the
mediation of the saint.
In this process, we can empirically identify,
five distinctive stages in the way of representation
(or figuration) of the part, organ, or limb of the
body of the believer.
1º. To identify and circumscribe the evil.
The first step of representation corresponds to
the moment in which the patient identifies, in
his own body, the illness and, in it, is able to
circumscribe the place of the pain. It is about
a representation that rests in the separation
of that fragment of the body to which it
belongs to. However, that device does not
really provides self sufficiency to the part of
the body of the whole it integrates, but falls
strictly upon the borderline of representation
(the framework, like a frame or window). The
procedure is dispatched to an assumed didactic
and simplifying attitude of the illustrations of
the child manuals or instructional images of
medicine directed to the great audience4.
2º. The figuration of the ill part. The
second way consists in the characterization
and specification of the ill part and its
subsequent representation. From this stage of
representation results an economic figuration,
an outline which characterizes the shape of
the ill part in order to recognise itself, shared
that way its generic image. The function of this
representation is to communicate the ill part,
illustrating it - for itself, for the world and for
the saint.5

3º. The creation of the substitute:
exteriorization of the affected part. The third
stage is already invested in the thing itself,
the substituted part (of the body). This one is
represented through a three-dimensional object
produced by moulding or paraffin – which
assumes the figuration of the affected part and
is destined to be a given for the saint – which
through his intervention will, hopefully, reach
the healing. To obtain this extern representation
of the ill part, the believer could erst order it
from artisans who produced it in bee wax,
but in the last decades is in the houses of that
area of expertise where one relies on to get it,
neighbours of churches and sanctuaries and
its commercial catalogues of images of human
parts available in paraffin. The offer of available
figurations in wax does not cover, naturally, the
totality of organs, but bears, still, a considerable
variety of parts of the human body. Its figuration
convokes now in a more direct way qualities
relating it to the referent it aims to represent. Not
only inscriptions about a surface, but masses and
volumes can be touched, transported, offered.
These substitutes are generally fabricated in
dimensions close to the real parts of the human
body for which they are consigned6, because
scale is an important factor in the relation of
the substitute with the original. Not only the
relation between the part of the body and its
substitute is more direct here, in order to vouch
the correspondence in representation of the
ill part, but it also has the function of public
testimony in the act of the promise. In these
objects the representation is, that way, at the
same time, abstract and concrete. Abstract
because these representations are multiples
produced in moulds from a taxonomy, even if a
rudimentary one, of the anatomic body and the
parts which compose it; and concrete because
in the act of its commercialization, the extern
fragment, the erzatz, becomes corresponding to
the specific part (organ, member) of the ill body
of the believer.
4º. The transport of the substitute part
to the place of the saint. The piece of the
body represented in wax, the erzatz, is now
transported, in pilgrimage, to the worship place
where the communication with the saint7 will,
desirably, be made. In order to experience the
performance in the terms demanded by the

promise, the believer transports close to his
body that figuration which replicates the ill part.
5º. The sacrificial moment. Once the pilgrim
arrives to the sanctuary, and after having borne
the additional suffering8 which, in the last part
of the course of access to the sanctuary, testifies
and vouches the believer’s faith, the erzatz is
placed in the warmed altars/tanks, conceived
specifically for the effect, where the candle
promises are slowly melted by the fire.9 This
sacrificial stage of the performance possesses
a particular relevance in the whole process,
because it is the one closing the narrative of
the purification of evil, causative of illness. It
is the moment in which, when dissolving in
the heat of the flames, the part of the body in
representation is united, in a flash, to the ill
part. Thing and representation became one
and the wax, melting slowly, assumes its own
metaphorical image of healing.10 Such as it
happens with the relation of the believer with
the relic of the saint, there is also here a moment
in which thing and representation coincide.
The figuration implicated in this stage owns
a particularity that deviates it from the other
ways of representation. Characterized through
the contact with the object, but being here about
a whole contact, of a not strictly visual access,
but grounded in an empathetic procedure, of an
empathy inscribed in a structurally symbolic
dimension, it is distinct from the other ways
of figuration or representation. Such as from
those which define the shapes by the profiles of
the thing or object, in a line that puts apart the
shape from its exterior (well illustrated device
in the outlined drawing) as from the others,
that work the shape from its centre, that almost
tactile way, point by point, so characteristic of
sculptors, who pursuit the understanding of
volumes and space of the object, diluting the
own notion of limit between its interior and
its exterior.

3.
Our experiences of pain and, consequently,
the representations of the body associated to
it, have radically changed. The discovery of
new and more efficient remedies has changed
definitively our perception of physical suffering.
What was, during millenniums, an existence in
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pain, many times quotidian, is today considerably
neutralised by the chemicals action.11 Pain forced
an awareness of the body and its affected parts.
That was the unbending line (pain, illness,
death) that sustained the own idea of the relic
of the saint, of ex votes and voting promises.
Thereby, resulting from this new paradigm of
pain and illness control, the representations of
the parts of the body were drastically reduced.
The relics of the saints or the voting promises in
wax are, alias, for the contemporary eye, ancient
manifestations of a magical device, incompatible
with what we know about the body and also
with the representations of modern medicine.
This is, since ages ago, supported by a Cartesian
paradigm where the parts of a body correspond
to precise anatomic and physiological functions.
This conception have been supported by the
headway verified recently in human prosthesis,
plastic surgery and technology of organ
transplants - and have been getting close to a
perspective generally associated to engineering,
where mechanic and performative dimensions
occupy a central place.
The truth is that the pieces of the body and
its representations are not what they were; they
are today, at the same time, more and less than
what they were in the time of the saints and its
relics. On one side the new means of perception
of the body multiply to the infinite the parts
which compose it – to the point of getting us
close to the abysm of the biological dissolution
of the identity in the fact of us being mainly
“composed” by other human beings –, on the
other side contemporary medicine reduced
considerably the number of parts capable of
dragging with them the whole body during
its collapse.12 But the representations of the
body-parts are, still, found inscribed in the
common sense and is them who determine
the idea we have of it. Even when, in the
last decades, radical changes occurred in the
conception of what is the anatomic body and
the way it works. The systemic notion has
come to compromise definitely the idea of the
body as a group of articulated parts, more or
less independent or autonomous. We know
today that the connections in-between them do
not set mere transitions, but the body, besides
being almost entirely composed by a multitude
of others beings, implies new equations where

fragilities are mobile and temporary and in
continuous reorganization. Traditional taxonomy
of the pieces of our body, with support on an
empirical reading of the shapes or built on a
notion of performativity, is not more sustainable
than the parts of an animal body exposed at a
butcher’s show window. But such as it happens
with these, a part of the fascination for the body
in pieces rests in the fact of these fragments
being, precisely, bodies – like ours.13

When we speak about the body, what
corresponds exactly to the opposite of a
fragment? Surely totally to the entire body. But
if we talk about the representation of the body,
of one part of it, we’re not talking anymore
about something obvious. Nevertheless, the
body and its representation are not exactly
the same thing. The opposite of a fragmented
image of the body is not, necessarily, the
representation of the entire body. It can be only
the part of the representation (of the part) of
the body which is missing in order to clothe
that image with meaning; or the symmetric
complement of that part in the context of the
body, generally structured by simple dualities
(direct: left hand/right hand, or indirect: chest/
back; or, at the language level, a part which
is opposite to it (head/feet); or subject to a
performative dimension of the body (mouth/
rectum or mouth/ear) ; or social, or moral).
Or, still, ultimately, the leap that goes from the
fragment of the physiological body fragment to
the cosmic or divine body. This is not a merely
rhetoric question, but a very concrete
matter – and in order to understand the escape
lines which are deviated in the passage of the
thing to its representation – and vice-versa.
The fact is that the experience of our own
body can only happen over the whole body.14
Putting it differently, the whole, which our
conscience of the body is, does not go through
procedures of sum of the parts. There isn’t,
really, independent blocks. Merleau-Ponty said
“I’m not in front of my body, I am in my body, or
rather I am my body”.15 We do not access truly
to the whole from its parts, nor the entire body
becomes really a representation. Because it is
always about, somehow, touching the body in
front of mine, a body which is or was, as mine,

sensible and thrilling. But contacts are always
practices and if the idea of the entire body can
exist, by touching we do not access anything
else but pieces, or ultimately, points. This is the
scission which is installed between experience
of the body and its representation. And if
representation aspires, also, the touch, it will
realize that the entire body does not fit in it – as
Picasso and some surrealists have shown. The
whole can only be touched through a dimension
that, somehow, leaps over the representation.
Like what happens in the relics of the saints.
The (aura) of the body of the saint is touched
so it can be, in that touch, touched – by Divine
Grace. Or in the case of the promises, where
exteriorization of the ill part is produced in order
to the healing to happen, through the promise
to the saint. It cannot be forgotten that the relic
of the saint, protected by its invisible shield have
belonged, after all, to a body like ours. The body
can that way disassemble itself, but only in the
interior of the sphere of representations. This is
its paradoxical condition. In the representation
of the body, the parts of which the sum is, still,
the whole, can be conceived. Frankenstein is
not a medical theme, but an ontological one;
or a blasphemy.
It is therefore not surprising that, at this
time, when we are still learning how to deal
with the fact of being, instantaneously, seven
billions of synchronic and connected in-between
themselves bodies, the matter of the body
returns as origin of all utopias. “One thing is for
sure,” reminded Foucault, “the human body is the
main character of all utopias (...) There’s no need
for a soul nor death, for me to be both transparent
and opaque, visible and invisible, life and thing.
For me to be a utopia, it is enough to be a body.
All those utopias (...) They were born from the
body itself and perhaps, afterwards they turned
against it”16 In the vertiginous amplification
of the global memory and of the power of
calculation of the internet, the space is open
for the most delirious neuronal theories upload
at the service of an artificial and, at the same
time, subjective and impersonal conscience.17
In this context the relics of the saints, besides
the evident archaism, confirm a particularly
current problematic, which makes us think
about the distances going from the body
to its representations.

The condition of the body is to be entire
in its experience, but fragmented in its
representations. Perhaps the ancient Greek
were right not to have a word for the body
(whole). The term which named the body (sum:
Σῶμα) that corresponded to the group (axial)
of the parts, would designate, whilst entire
body, only the corpse – a condition in which
the distinction between the whole and the parts
did yet not possess the same relevance... It can
be that the extraction of a fragment from its
original context (from its entire “body”) always
implies the reconstruction of a whole new one,
another body. In this sense the fragment is
only sustainable because, paradoxically, never
truly becomes a fragment. This new body
is an entity always half way between thing
itself and its representation. The fragment,
in representation, is already now the centre
of the new body, but still the represented
thing. Simultaneously testimony (in the
archaeological sense) of the abandoned body,
lost, and essential prosthesis of the new body
(and of our relation to it). Sustaining itself that
way in a space which is simultaneously real and
virtual. In its representation, the fragment of a
body is not found in the contrary of its unity, of
the entire and uncorrupted body. It is always, in
its multiple representations, simultaneously the
testimony of its absence and the promise of its
recovery. Only in the ritual assembly, that space
exterior to representations, the entire body
can be reached. To think a fragment in a time
totally composed by scraps is a paradoxical and
ungrateful operation. But our body is, despite
the saturations, interferences and obliterations,
the possibility that remains, the initial place for
us to try to understand the world-in-pieces.
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4.
This way of representation of the part of the body,
that doesn’t compromise its integrity (the part is not ripped off
or separated from the body, there is no surgical action) perhaps
because it suggests a temporal dimension, a sort of focus in
zoom over the part that is being named, was, until very recently,
profusely used in television programs of pedagogic nature.
5.
The believer shall demonstrate good will in his
diagnosis assistance so the saint is not mislead and the miracle
does fall upon a healthy part.
6.
In some wax votes, however, above all when the
empiric diagnosis is not precise or the symptoms of the ache fall
upon a too broad area, it is common to resort to figurations of
extensive parts of the body (as the torso, head, or even the entire
human figure - in the case of children or babies).
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7.
A bigger saint or, preferably, on top of the hierarchy,
the own Holy Mary, major mediator, mother of Christ.
8.
Consisting generally in going through the final stage
of the course on the knees or crawling, with a public expression
of pain (as blood or yelling).
9.
Surprisingly, nor gravity nor silence, nor traces
of introspection go along this final part of the ritual; only the
anxiety connected to the emergency of the healing dominates the
general tone of the operation.
10.
The economy of Church is wise: in this process
nothing is lost because the wax of the promises (and of the
candles), now melted, is properly collected for the production of
more candles - which, on its side, will feed other promises and
other kinds of gratefulness.
11.
Vouched today by our quotidian dependence on pain
killers and anti-inflammatory.

1.
Namely the famous preach of Saint Augustine about
S. Vincent. Many are the sources about Saint Vincent and the
borderline between fiction and reality is impossible to sort out.
The only criteria would be the exaggeration degree, what is not
exactly the most consistent for the case of a Saint of miracles
(post-mortem). From among the authorized sources it is worth
to refer to the page of the Secretariado Nacional da Pastoral da
Cultura (National Secretariat of the Pastoral of Culture):
http://www.snpcultura.org/sao_vicente.html.
2.
The reproduction and moulding of parts of the
human body conceived for the accomplishment, through divine
intervention, of a sacrificial function of healing in the body of the
respective believer is a practice prior to Christianity. It were found
in Crete, terracottas representing sections of human members
which are thought to have accomplished already this purpose
around 1700 BC. But it is around the 5th to the 3rd centuries BC
that in the central zone of the italic peninsula the profusion of the
archaeological remains, representing not only the exterior parts
of the body, but also intern organs (as the digestive system, or
the feminine reproductive system), prove the inscription of this
voting practice in a large scale.
3.
It is important to distinguish the voting promise of wax
from the ex-vote, which consists in the payment and liberation
of the boundary already resultant of the healing “miracle”. An
interesting study about the question of the representation of the
body in the ex-votes is in the text: “O corpo em estado de graça:
ex-votos, testemunho e subjetividade”, de Leônia Cavalcante
Teixeira; Maitê Mota Cavalcante; Karine Sindeaux Barreira;
Aline Costa de Aguiar; Shirley Dias Gonçalves; Elissandra de
Castro Aquino, da Universidade de Fortaleza, Brasil. published in
“Psicologia & Sociedade”, Psicol. Soc. vol.22 no.1 Florianópolis Jan./
Apr. 2010, http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822010000100015.

12.
First the effect of antibiotics on the spreading of
infections and more recently the organ transplants in substitution
for the ones that fail. It is calculated today to be dozens of millions
organs circulating worldwide, in boxes and refrigerators waiting
for the possibility of making viable the integrity and the survival
of a body.
13.
Perhaps this is the key of success of the audiences of
crime series centred in the sphere of forensic medicine where this
perverse empathy competes with the rest of the dimensions of
the crime genre: a sort of charade grounded on a pornography
of dismembered bodies, closer to sexual fetishism than to
deductive reasoning.
14.
As neurology has, precisely, been proving, namely
with studies about “phantom-members”, whose inscription in the
perception of the body remains a long time after the removal of
the real part.
15.
“Mais je ne suis pas devant mon corps, je suis dans
mon corps, ou plutôt je suis mon corps. Ni ses variations ni leur
invariant ne peuvent donc être expressément posés.(...) Il est un
nœud de significations vivantes et non pas la loi d’un certain
nombre de termes covariants.” Merleau-Ponty, Phénoménologie
de la perception, Paris, Gallimard, Tel, 1945, p.175-177.
16.
“…Non, vraiment, il n’est pas besoin de magie, de féérie,
il n’est pas besoin d’une âme ni d’une mort. Pour que je soit a la fois
opaque et transparent, visible et invisible, vit et chose. Pour que je
sois utopique il suffit que je sois un corps. (…) Les utopies (…) sont
nées du corps lui même et se sont, peut-être, en suite tournée contre
lui. En tout cas il y a une chose certaine : c’est que le corps humain
est l’acteur principale de toutes utopies.” Michel Foucault, Le corps
utopique, France Culture (emissão de 21 de Dezembro 1966)
17.
The accelerated development of new technologies
has been feeding several theories about transhumanism as
a condition susceptible of being reached in a few decades, a
conscience entirely digital developed through the tools of Artificial
Intelligence - like the case of the version of Ray Kurzweil, a North
American scientist, inventor and futurist.
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Do corpo na apreciação
estética da paisagem
MOIRIKA REKER
I.
“A paisagem é a natureza? Se a paisagem for
o que o meu olhar abarca, que papel desempenha
o meu corpo na apreciação de uma paisagem?
São Vicente a caminho de Lisboa teria tido uma
experiência da paisagem?”
Questões como estas têm sido amplamente
colocadas, uma vez que a paisagem enquanto
tema tem suscitado o interesse de várias
disciplinas. A filosofia por seu turno encara a
Paisagem como um problema: não se trata apenas
de uma forma de ver o mundo, mas de repensar
uma totalidade englobante, sobretudo a partir
do momento em que o conceito de Natureza (ou
a Natureza enquanto realidade) está em crise.
O que é natural ou natureza? É evidente que
não existe mais natureza “prístina”, intocada
(até no ponto mais distante da civilização o ar
contém partículas de poluição antropogénica).
Até mesmo mais perto de nós, constatamos que
muitas das árvores que vemos no campo não são
já “naturais” mas geneticamente modificadas
(afinal, não só os alimentos são manipulados,
como também as árvores, nomeadamente as
que usamos na indústria, como os eucaliptos).
A mão humana arrasou montanhas, drenou
pântanos, irrigou desertos, e de variadíssimas
formas olhou para o território como se este
fosse tão-só uma superfície espectante, pronta
a ser redesenhada, moldada, alterada a seu
bel-prazer. Essa foi (é) uma abordagem herdeira
do cartesianismo, hierarquizando os vários
habitantes do planeta com o homem no topo
da pirâmide: uma visão antropocentrada que
esquece que o homem vive na e da paisagem,
como alertou Rosario Assunto na sua obra
maior Il paesaggio e l’estetica (a necessidade
“efectiva” porque sem ela soçobraríamos, mas
também uma necessidade sensível e emocional
que satisfazemos com a experiência estética da
paisagem). Já quando a natureza é pensada a
partir de um ponto de vista que a toma por si

mesma, dotada de valor intrínseco, esse pendor
antropocêntrico dilui-se. Se a natureza não é já
a imagem do Todo, identificada com a beleza
divina, também não é mais tábua rasa, isenta
de valor. A natureza é habitada por nós e por
outros seres, é portanto uma realidade concreta
e é a base para um encontro da estética e da
ética (não é suficiente pensar-se esteticamente
a natureza, a forma como a apreciamos,
mas é imprescindível pensar-se como nos
posicionamos na natureza, como agimos nela
e os efeitos das nossas acções). A filosofia da
paisagem toma esse encontro como essencial.

II.
Mas antes de se poder falar no encontro da
ética e da estética será útil precisar o que é a
paisagem ou o que se entende por esta realidade
problemática. É consensual que a Paisagem
enquanto conceito não existe na Europa senão
a partir do renascimento com o surgimento do
termo associado à introdução na pintura do
elemento paisagístico1, sendo a subida de Petrarca
ao Monte Ventoux (em 1335) tida como um
percursor de uma nova forma de, se não relação,
aproximação à natureza. Até então o entorno
do homem estava englobado num conceito
mais geral e amplo de Natureza, ou cosmos.
O homem vivia na e da natureza. É necessário
um distanciamento face a esta realidade para a
poder experienciar esteticamente, para a poder
compreender enquanto paisagem, e já não
apenas como fonte de alimento e de trabalho; é
necessário um distanciamento entre o homem e
a base natural que o sustém. De forma simples,

1.
Para uma análise mais extensa da origem do conceito
ou categoria de paisagem, remeto para o texto “A paisagem como
problema da filosofia” de Adriana Veríssmo Serrão, introdução do
volume Filosofia da Paisagem. Uma Antologia, Adriana Veríssimo
Serrão (coord.), Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de
Lisboa, 2013, sobretudo pp.13-14.
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enquanto o ser humano é e se sente parte do
Todo da criação, não há corte com a natureza
e não existe paisagem. Simmel, no início do
séc. XX, explica-o de forma cabal: a Paisagem
requer uma cisão na própria natureza que é
una e indivisa. Esta aparente contradição é
colocada na sua lição de 1913 como a chave para
o nascimento da paisagem: o homem, desde a
idade moderna, é um ser dividido, cortado do
fluxo da natureza e só assim capaz de a olhar
distanciado, capaz de recortar uma parte do
todo e nomear esse pedaço como “paisagem”.
Esta cisão acompanha uma visão da natureza
como objecto, como algo sobre o qual o homem
pode intervir sem limite, um domínio que
pode explorar, imitar ou melhorar, segundo
leis científicas universais. Mas esta separação
auto-proclamada do homem face à natureza
traz consigo também uma ideia de liberdade: o
homem (citadino) é um ser autónomo, liberto
da necessidade que o condena a trabalhar o
campo. Paralelamente, com esta separação, o
tal entorno passa a ser tomado como objecto
cultural, lugar de recreio e de peregrinação, ou
como tema para a poesia e para a pintura. Uma
natureza que é agora tida como cultura, tanto
porque é fonte para produções da cultura como
a arte, como porque é cenário para eventos
culturais como os passeios burgueses, ou porque
é transformada pelo homem. Depois surgem as
posições extremadas: se a paisagem é cultura
ou natura, se é a arte que nos ensina a ver as
paisagens, como o pretendem culturalistas
como Alain Roger; ou se é a natureza que nos
ensina a ver o mundo.
Aqui, como em outras querelas, será
provavelmente mais proveitoso procurar
compreender o problema em apreço como
uma relação compósita. Porque a paisagem é
sempre reunião de natureza e de obra humana,
há sempre uma mediação do homem, nem que
seja a sua presença para a fruir, como sustém
Joachim Ritter, outro importante pensador da
paisagem, que diz que não são os elementos
da natureza em si que são paisagens, mas
constituem-se como tal apenas na “livre
contemplação fruidora” que torna natureza
(serras, campos, rios, ermos — que até
podem ter sido ignorados ou “apenas” úteis)
esteticamente presente ao contemplador,
esteticamente paisagem. Porque a apreciação

da paisagem exige claramente um estar ali,
um observador activo, que imerso nela a
experiencia. A paisagem é um todo aberto que se
oferece à percepção. É um todo que não é inerte
mas vivo e onde vivem seres naturais (árvores,
flores, ervas mas também aves, mamíferos,
insectos). Só existe na presença, perante uma
abertura do sujeito ao mundo, e à totalidade
das apreensões sensoriais. É necessária uma
abertura ao horizonte e é sempre imprescindível
uma abertura ao exterior (a paisagem é sempre
exterior, um espaço fechado é um espaço que
podemos apreciar esteticamente, mas não
é paisagem porque não se abre ao céu e ao
horizonte), contudo, a paisagem não é o infinito,
trata-se efectivamente de um lugar delimitado,
é o tal “recorte” de que nos falava Simmel, sendo
que o “recorte”, a paisagem, é o que confere
unidade ao todo — unidade estética —. A
visão terá porventura primazia, mas a paisagem
não é apenas o visível, ela reclama uma atenção
cuidada aos cheiros, aos sabores, aos sons, à
sensação de frio, calor, humidade ou secura
do ar, ao vento ou sua ausência, à percepção
táctil da suavidade ou firmeza do solo e dos
elementos que a compõem. É a reunião de
todos os elementos percepcionados com os
órgãos sensoriais, em conjunto com a bagagem
que cada um traz, que forma uma experiência
paisagística. O corpo é a base para a experiência
estética da paisagem, é a partir da imersão na
paisagem que podemos apreciar a sua beleza
(não como carácter decorativo, mas existencial).
Para mais, ela carrega uma identidade cultural,
histórica, vivencial das populações que a
habitam. Em suma: paisagem é presença e não
representação. Não só a paisagem é real, física,
como o sujeito que a experiencia tem que estar
nela, fisicamente, senti-la através da presença
do seu corpo nesse espaço e nesse tempo.
Porque a paisagem, que se experiencia,
então, através do corpo, leva-nos para lá do
sensorial. Às sensações físicas imediatas na
fruição espontânea, juntam-se elementos que
provêm da imaginação, da emoção, da memória
como também elementos cognoscitivos. Esta
experiência diríamos multifacetada ou múltipla
e ampla da paisagem destrói por completo a
associação a mera vista, panorama, ou cenário,
porque é complexa e densa, há uma aproximação
ao mundo ele mesmo, ao real, à vida. Esta

densidade provém da experiência do tempo
e é da ordem da metafísica. Aqui vive-se um
tempo fora do tempo e simultaneamente mais
preciso do tempo. Aquilo que Rosario Assunto
chama de temporalidade infinita da natureza e
da qual nos apercebemos na contemplação da
periodicidade e ciclicidade das estações do ano,
no rejuvenescer e renovar constante da natureza
num tempo circular e já não linear. Na paisagem,
o tempo é outro, infinito, para além do nosso
tempo. Na sua contemplação abstraí-mo-nos da
nossa própria finitude temporânea e sentimo-nos
parte da eternidade: “O ser universal além do
espaço e além do tempo, que se existencializa
numa singularidade espácio-temporal”.2
A descrição da ciclicidade das estações do
ano poderia fazer pensar numa paisagem apenas
vegetal. Contudo, a paisagem é constituída
pelos três reinos da natureza e cada um
contribui à sua maneira para uma experiência
da temporalidade infinita. O reino mineral é a
presença por excelência, imagem da permanência
e da continuidade. Os animais, por seu lado,
mostram-nos o contínuo e puro movimento, são
a própria presença da vida, e são absolutamente
imprevisíveis. Esta imprevisibilidade e movimento
absolutos elevam a nossa vida a uma dimensão de
pura temporalidade “na qual os limites do ontem
e do amanhã se dissipam; onde tudo, memória e
expectativa, está presente neste movimento do
tempo vital”.3

2.
Rosario Assunto; “A paisagem e a estética” trad. Pedro
Sargento, in Filosofia da Paisagem. Uma Antologia, cit., p. 358.
3.

Ibid., p. 362.

4.
Crescimento da malha urbana que expande a cidade
e a prolonga para além do seu perímetro demarcado, absorvendo
zonas rurais ou mesmo outras cidades, deixando assim de ter uma
fronteira ou limite claro.

III.
Estes três reinos da natureza, que delineiam
e exemplificam essa unidade espácio-temporal,
estarão presentes como unidade contemplativa
em qualquer espaço? Posto de outra forma,
será qualquer espaço onde co-existam animais,
plantas e minerais uma paisagem? A paisagem é
um modo específico, porventura privilegiado, da
experiência da realidade que é reflexo das nossas
relações mais profundas com a totalidade do
espaço terrestre. Mas fará sentido dizer-se que
todo o espaço terrestre é uma paisagem? Muito
simplesmente, não. O urbano não é paisagem.
A experiência paisagística pode servir-nos de
modelo na experiência estética da cidade. Mas
a cidade, a conurbação4, são de uma ordem que
exclui a paisagem, ou melhor, a paisagem pode
entrar na cidade mas a sua essência é diversa
daquela da cidade. Vejamos porquê. Em cidades
pequenas a paisagem existe como presença e
limite. Da torre da igreja, ao fundo da avenida,
vislumbra-se a paisagem. O rio que atravessa a
cidade traz sempre novas águas, nesse fluir de
vida sempre diferente. A cidade é o contraponto
da paisagem e esta o limite daquela... Mas isso
era dantes, ou quase só dantes. Na Europa
ainda temos cidades com uma escala humana.
Ainda. Em Portugal, apesar da destruição das
paisagens, de uma visão da paisagem enquanto
território ter arrasado, cortado a régua e
esquadro, aplainado e descaracterizado grande
parte do país, existem ainda muitas cidades
permeadas pela paisagem, ou inseridas na
paisagem, muito embora o espraiamento da
urbanização e da industrialização tenha deixado
marcas profundas e por vezes irreparáveis.
A experiência estética que se pode ter ao
estar imerso no campo, na montanha, na
planície é diversa e em muito poucos pontos
passível de se corresponder com aquela de se
estar em plena cidade. Não é preciso dar um
exemplo extremo como um bairro em plena
São Paulo ou em Xangai, basta compararmos
estar na serra algarvia ou em Sacavém, Chelas
ou Odivelas. Poder-se-á contrapor que do alto
de um arranha-céus posso sentir os cheiros
trazidos pelo vento, posso ver aves e até pisar
terra se ali houver um jardim, serão sem dúvida
elementos naturais que correspondem ao leque
de percepções paisagísticas e que percepciono
através do meu corpo presente naquele espaço
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e naquele momento concreto. E se a paisagem
é a “identidade estética dos lugares” como
definiu Paolo D’Angelo, não terão as cidades
também identidade estética? Claro que sim. E a
experiência da paisagem enquanto realidade
estética dá-nos pistas para a experiência da cidade.
Contudo, não se trata da mesma experiência,
ou do mesmo tipo de experiência. Existem
muitos pontos de contacto entre estas realidades
distintas. Por exemplo, nem a paisagem, nem
tão pouco a cidade, são objectos estéticos que
se experienciam observando de fora. Não são
objectos estéticos “tradicionais”, estamos neles.
O ar que respiramos indica-nos o lugar onde
estamos, dá-nos informações precisas para a
própria experiência perceptiva que não
é — nem na cidade, nem na paisagem — apenas
visual e estática. Apenas compreendemos
uma cidade estando nela em movimento,
percorrendo as ruas, observando os fluxos dos
habitantes, as suas relações com os espaços e
os lugares. Apenas compreendemos uma
paisagem deambulando por ela, sem destino,
cheirando, tocando, saboreando, em activa
contemplação multi-estésica.
O que há de absolutamente vital para
uma experiência da paisagem é a presença da
natureza, por muito que esteja intervencionada.
Do cimo de um arranha-céus podemos ter uma
visão do horizonte, da imensidão de gente e
de construções aos nossos pés, mas não temos
uma experiência da tal eternidade que está para
além da obra humana. Falta-lhe o sentimento
vital, a temporalidade da natureza aliada à
temporalidade histórica. Falta-lhe a experiência
do fundamento da existência. Na contemplação
estética da paisagem não estamos perante um
simples objecto, nem perante uma obra apenas
humana, mas na própria base, no fundamento
da vida. Porque a paisagem requer sempre
uma base natural que nos coloca perante algo
que transcende a ordem humana ou da escala
e tempo humanos. No limite, a paisagem é a
última a morrer (mesmo perante a destruição
generalizada das paisagens a que assistimos),
mesmo se intervencionada (ou construída) pelo
homem, a paisagem não precisa deste para se
reproduzir e manter. Compreende-se assim
porque é que cidade e paisagem suscitam afinal
experiências estéticas diferentes. Na cidade a
escala da imersão em elementos paisagísticos é

distinta, e, mais do que isso, estaremos imersos
numa escala humana e não perante uma ordem
que escapa ao domínio do homem.
Diferentemente da relação com o Todo
da idade pré-moderna, esta noção de viver
da paisagem tem um carácter propriamente
fundante. Após o afastamento, o corte, entre
cultura e natureza que por tanto tempo associou
natureza a algo inerte, a um simples recurso
inesgotável, a consciencialização da destruição
global das paisagens, do aquecimento global, das
alterações climáticas, das catástrofes ambientais,
torna premente esta revalidação do sentido de
urgência e de vitalidade da paisagem. Na idade
pré-moderna viver da natureza era uma verdade
inquestionável e inabalável, uma quase fatalidade.
Hoje, este viver da paisagem nasce do alarme
face à destruição generalizada e à possibilidade
real de fim. Hoje necessitamos dessa reconexão
ao fluxo da vida e de nos sentirmos parte de
algo que vai para além do mundo humano ao
qual pertencemos. Adriana Veríssimo Serrão
coloca-o desta forma: “o sentimento estético
que emerge do confronto do homem com o seu
próprio fundamento insere-o, de modo mais
íntimo do que qualquer saber teórico, numa
ordem do mundo de que é participante e que
está ao seu cuidado.”5 A paisagem que enquanto
tema, problema ou conceito nasce de uma cisão,
tem hoje um p a p e l d e m e d i a ç ã o e n t re o
homem e a natureza – ou entre cultura e o
fundamento da existência –. Mediação essa
que convoca o encontro da estética e da ética tão
caro à filosofia da paisagem, porque problematiza
a forma como a cultura opera numa realidade que
não é só humana.

5.
Adriana Veríssimo Serrão: “Para uma ética da
paisagem”, in Filosofia da Paisagem. Estudos, Lisboa: Centro de
Filosofia da Universidade de Lisboa, 2013, p. 152.

IV.
Não se confundindo mais paisagem e cidade
e estando a paisagem enquanto categoria do
pensamento um pouco mais clara, é possível
agora voltar a S. Vicente e a uma sua hipotética
experiência de paisagem. E não será agora
estranho afirmar que as viagens de S. Vicente
na barca com os corvos (quer na viagem até
ao cabo que nomeia, quer posteriormente para
Lisboa) não tiveram lugar numa paisagem se
não tiver havido alguém que algures na costa ou
de um outro barco presenciasse essas travessias.
Para S. Vicente, a sua viagem não atravessa uma
paisagem, nem constitui uma experiência de
paisagem, uma vez não estava em condições de
experienciar sensivelmente a paisagem — o seu
corpo já não era um corpo sensível. No entanto,
não existir paisagem enquanto conceito
aquando da viagem de S. Vicente não quer dizer
que não existisse a possibilidade de assombro
na contemplação da natureza. Quer fosse por
a considerar criação divina, ou por a achar
bela. Não colhe a noção tão repetida que o
agricultor é incapaz de contemplação estética
da natureza por a ela estar ligado pelo trabalho
árduo, repetido e incessante. Bem certo que um
agricultor não estará nos campos agrícolas em
deleite permanente pelo desabrochar das flores,

pelo despontar das sementes, pela visão dos
padrões fractais dos brócolos ou couves-flor,
mas tal não o torna inapto a uma contemplação
estética. A própria estética enquanto conceito é
também algo recente, surgindo com Baumgarten
no séc. XVIII. Mas tal não obriga a que uma
experiência que se veio a denominar “estética”
não ocorresse até alguém a definir. Para
mais, um conceito é criado para dar resposta
a uma lacuna, para explicar ou identificar
uma sensibilidade que até aí não tinha nome.
Obviamente, com o trabalho intelectual sobre
o conceito, aprofunda-se a compreensão e
até a ocorrência da experiência, alargando-se
progressivamente o âmbito, o objecto e mesmo
o sujeito da experiência. Haveria porventura
quem se detivesse naquilo a que hoje chamamos
paisagem e que experienciasse prazer ou
encanto. Mas lembre-mo-nos aqui do corte
com o Todo! Ver uma porção de natureza como
paisagem implica vê-la como singularidade com
uma identidade própria, que não é nem sujeito
nem objecto, mas uma terceira região do ser,
ponte entre um e outro. Ou seja, para que a tal
personagem que estaria a assistir à passagem
da barca de S. Vicente, fruísse essa experiência
esteticamente como paisagem, teria que recortar
do todo unificador da Natureza aquele lugar
concreto e apreciá-lo nessa sua individualidade
única... Muito antes da idade moderna e das
pinturas de paisagem, já os romanos pintavam
as suas casas com imagens de campos, árvores
e animais. Se o faziam apenas como adorno,
para trazerem para o interior elementos do seu
quotidiano ou se seria já um percursor do olhar
paisageiro, não poderemos saber.
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On the body in the aesthetic
appreciation of the landscape
MOIRIKA REKER
I.
“Is landscape the nature? If landscape is
what my sight embraces, what role does my
body play in the appreciation of a landscape?
Was it possible for Saint Vincent to have had
a landscape experience on his way to Lisbon?”
Questions like this have been widely asked,
since landscape as a subject has sparked the
interest of several disciplines. Philosophy on
its turn faces Landscape as a problem: it is not
only about seeing the world in a certain way,
but to reconsider a comprehensive wholeness,
specially once the concept of Nature (or Nature
as reality) is in crisis. What is natural or
nature? It is obvious that “pristine”, untouched
nature does not exist anymore (anthropogenic
airborne particles are found even in the
farthest spot from civilization). Even around
us, we find that many of the trees we see are
no longer “natural” but genetically modified
ones (after all, not only food is manipulated,
trees are too, namely those used in industry, as
eucalyptus). The human hand has devastated
mountains, drained swamps, watered deserts,
and ingenuously looked to the land as if it were
only expectant surface, ready to be redesigned,
shaped, changed at its own pleasure. That was
(is) an approach inherited from cartesianism
that hierarchizes the several inhabitants of the
planet placing humans on top of the pyramid:
an anthropocentric vision which forgets that
human beings live in and off landscape as
Rosario Assunto pointed out in his work Il
paesaggio e l’estetica (the “effective” necessity
because without it we would plunge, but also
a sensible and emotional necessity we satisfy
with the aesthetic experience of landscape). On
the other hand when nature is thought from a
point a view that seizes it in itself, endowed of
inherent value, that anthropocentric tendency
dilutes. If nature is not longer the image of
the Whole, identified with divine beauty, it is

neither a blank slate, deprived of value. Nature
is inhabited by us and by other beings, it is
therefore a concrete reality and the ground to
an encounter between aesthetics and ethics (it
is not sufficient to think nature aesthetically,
the way we appreciate it, but it is indispensable
to think how do we place ourselves in nature,
how we act in it and the consequences of our
actions). The philosophy of landscape considers
such encounter essential.

II.
But before being able to talk about the
encounter between aesthetics and ethics it will
be useful to clarify what landscape is or what
is understood by this problematic reality. It is
consensual that Landscape as a concept didn’t
exist in Europe until the Renaissance when the
term appears1 associated to the introduction
of painting of elements referring to landscape,
being the ascendance of Petrarch to Mont
Ventoux (in 1935) understood as a predecessor
of a new approach to nature, if not a relation
to it. Until then people’s surroundings were
comprehended in a more general and broad
concept of Nature, or cosmos. Human beings
lived in and off nature. A detachment towards
this reality is needed in order to experience
it aesthetically, to understand it as landscape,
and not anymore as nourishment and work
supply; a detachment between the individual
and the natural ground sustaining him is
needed. In a simple way, while the human
being is and feels part of the Whole of creation,
a breakup with nature doesn’t exist and there

1.
In order to get a more extensive analysis of the origin
of the concept or category of landscape, I refer to “A paisagem
como problema da filosofia” by Adriana Veríssmo Serrão,
introdução do volume Filosofia da Paisagem. Uma Antologia, ibid
(coord.), Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa,
2013, mainly pp.13-14.

is no landscape. Simmel, in the beginning of
the 20th century, explains it comprehensively:
Landscape requires a scission in nature which
is in itself one and undivided. This apparent
contradiction is put in his 1913 lesson as the
key to the landscape’s birth: man, since modern
age, is a divided being, cut off from the flow of
nature and only that way being able to look at
it in a detached way, able of cropping out a part
of the whole and name it as “landscape”. This
scission follows a vision of nature as object, as
something on which mankind can intervene
limitless, a domain that can be explored,
imitated or improved, according to universal
scientific laws. But this self claimed separation
of man from nature brings also along an idea
of freedom: the individual (the city-bred one)
is a freestanding being, free from the necessity
that condemns him to work in the fields. At the
same time, with this separation, those named
surroundings, become understood as cultural
object, playground and pilgrimage place, or
topic for poetry and painting. Nature, that is
now comprehended as culture, as much for
being source for culture productions as art, as
due to the fact of being the setting for cultural
events as bourgeois strolls, or because it is
modified by humans. Then extreme positions
emerge: if landscape is culture or natura, if it is
art the one teaching us how to see landscapes,
as culturalists like Alain Roger intend; or if it
is nature that teaches us how to see the world.

In here, as in other quarrels, it will probably
be more enlightening to try to understand
the problem at stake as a compound relation.
Because landscape is always the union of nature
and human work, there is always a human
mediation, even if only their presence to enjoy
it, as argued by Joachim Ritter, another important
landscape author, stating that the elements of
nature in themselves are not landscapes, but
they constitute themselves as landscape only
in the “fruition’s free contemplation” making
nature (mountains, fields, rivers, solitary places
– that can have been ignored or “merely”
useful) growing to become aesthetically present
for the observer, aesthetically landscape. Because
the appreciation of landscape demands clearly
a presence, an active observer, immersed in it,
experiencing it. Landscape is an open whole
offering itself to perception. Is not an inert
whole but a living one where natural beings
(trees, flowers, herbs, but also fowls, mammals,
insects) inhabit. It only exists in presence, before
an openness of the individual to the world, and
to the totality of sensorial apprehensions.
It is necessary an openness to the horizon and
it is always vital an openness to the exterior
(landscape is always exterior, an enclosed space
is a space we can appreciate aesthetically, but
is not landscape because it doesn’t open itself
to the sky and to the horizon), nevertheless,
landscape is not the infinite, it is, indeed, a
delimited place, that named “scission” Simmel
told us about, where landscape is what grants
unity to the whole - aesthetic unity –. Vision will
perhaps have dominance, but landscape is not
only what is visible, it claims a careful attention
to the aromas, tastes, sounds, to the sensation of
cold, heat, air humidity, dryness, of wind or its
absence, to the palpable perception of softness
or firmness of the ground and its composing
elements. It is the joining of all the elements
perceived by the sensorial organs, together with
the luggage each one brings along, which forms
a landscape experience. The body is the ground
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for the aesthetic experience of landscape, and
we can only appreciate the beauty of landscape
if immersed in it (beauty as existential character,
not ornamental). Moreover, it carries out an
historical, life experiencing cultural identity
of the inhabitant population. Summing up:
landscape is presence, not representation. Not
only landscape is real, physical, as the being who
experiences it has to be in it, physically, feel it
through the presence of his body in that space
and in that time.
Because the landscape, the one experienced,
then, through the body, takes us beyond the
sensorial. Elements from imagination, emotion,
memory and also cognoscitive, join the direct
physical sensations of the spontaneous fruition.
This experience of landscape with several sides
or multiple and broad destroys completely
the association to a mere sight, panorama, or
scenario, because it is complex and dense,
there is an approximation to the world itself,
to the real, to life. This density comes from the
experience of time and is of metaphysical nature.
It is simultaneously a more precise time and a
time out of time. What Rosario Assunto calls
infinite temporality of nature and from which
we become aware of when we contemplate the
seasons regular recurrence and cyclicality, in
the steady rejuvenate and renewal of nature in
a non linear but round time. In landscape, the
time is another, infinite, beyond our time. In its
contemplation we abstract ourselves of our own
transitory finitude and feel part of eternity: “The
universal being beyond space and time, making
itself existing in a time-space singularity”2.
The cyclicality description of seasons could
bring about the thought of a mere vegetal
landscape. However, landscape is composed by
the three kingdoms of nature and each one adds
something in its own way to an experience of
infinite temporality. The mineral kingdom is
presence by excellence, image of permanence and
continuity. Animals on their turn, show us the
continuous and pure movement, they are life’s
own presence, and are absolutely unpredictable.
This unpredictability and absolute movement
raise our life to a dimension of pure temporality
“in which yesterday and tomorrow limits blow
over; where everything, memory and expectation,
is present in this movement of vital time”3.

III.
Can these three kingdoms of nature,
which outline and exemplify that space-time
temporality, be present as contemplative unity
in any space? To put it differently, is any space
where animals, plants and minerals co-exist
a landscape? Landscape is a specific mode,
privileged perhaps, of experiencing reality, reflex
of our most profound relations with the earthly
space wholeness. But would it make sense to say
that all earthly space is a landscape? Simply not.
Urban is not landscape. The landscape experience
can be used as model for the aesthetic experience
of the city. But the city, the conurbation4, belongs
to an order which excludes landscape, better said,
landscape can enter the city but its essence is
different from that of the city. Let’s see why.
In small cities landscape exists as presence and
limit. From the church tower, at the end of the
avenue, a glimpse of landscape can be caught.
The river crossing the city brings along new
waters all the time, in that flow of life always
different. The city is the landscape’s counterpoint
and landscape is the limit of the city… But that
was before, or almost only before. In Europe,
cities with a human scale still remain. Still. In
Portugal, regardless the landscape destruction,
devastated by a vision of landscape as territory,
that severed it geometrically, flattened and
mischaracterized great part of the country, there
still exists plenty of cities pervaded by landscape,
or embedded in the landscape, even if urban
sprawl and industrialization have left profound
and sometimes irreparable consequences. The
aesthetic experience one can have by being
immersed in the country side, in the mountain,
in the prairie is diverse and in very few points
susceptible of corresponding with the one
of being in the city. We don’t need to give an
extreme example as a São Paulo or Shanghai
neighbourhood, it is enough to compare how it
is to be on a mountain in Algarve or in Sacavém,
Chelas or Odivelas. It can be argued that from a
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Rosario Assunto; “A paisagem e a estética” trad. Pedro

Sargento, in Filosofia da Paisagem. Uma Antologia, cit., p. 358.
3.

Ibid., p. 362.

4.

Growth of the urban mesh which extends the city

dragging it out beyond its delimited perimeter, absorbing rural
areas or even other cities, resulting in unclear borders and limits.

skyscraper top the aromas brought by the wind
can be felt, fowls can be seen and to step on the
land is also possible if there is a garden. Those
natural elements doubtlessly correspond to the
range of landscape perceptions and are perceived
through one’s present body in that space and
in that concrete time. And if landscape is the
“aesthetic identity of places” as Paolo D’Angelo
defined it, would not also the cities have the
aesthetic identity? Sure they would. And the
experience of landscape as aesthetic reality
grants us hints to the city’s experience.
Nevertheless, we are not speaking of the
same experience, or the same type of experience.
There are many contact points between these
two different realities. For instance, neither the
city nor the landscape are aesthetic objects to
be experienced from the outside. They are not
“traditional” aesthetic objects, as we are in them.
The air we breathe shows us the place where
we are, gives us precise data for the perceptive
experience itself which is not – neither in the
city nor in the landscape – only visual and
inactive. We can only understand a city being
in it and in movement, walking through its
streets, observing the inhabitants’ flows, their
relationships with the spaces and places. We can
only understand a landscape strolling through
it, with no destination, smelling, touching,
tasting, in a multi-sensory contemplation.
What is absolutely vital for a landscape
experience is the presence of nature, however

modified it may be. From the top of a skyscraper
we can have a glimpse of the horizon, of the
crowd and of constructions at our feet, but
we do not have an experience of that eternity
beyond human intervention. It misses the vital
sentiment, the temporality of nature allied
to the historical temporality. It misses the
experience of the foundation of existence. In
the aesthetic contemplation of nature we are
not standing before a simple object, nor before
a purely human work, but in the very ground,
in the foundation of life. Because landscape
always requires a natural ground which places
us before something that goes beyond human
order or human scale and time. On the edge,
landscape is the last one to die (even before
the generalized destruction of the landscapes
we often watch), even if modified (or built)
by humans, landscape does not need them
to be able to reproduce or maintain itself. It
is therefore easy to understand why city and
landscape rouse different aesthetic experiences.
In the city the scale of immersion in landscape
elements is distinguished, and, moreover, one
will be immersed in a human scale and not
before an order which escapes the domain of
the human.
Differently from the pre-modern relation to
the Whole, this notion of living off landscape has
a truly founding character. After the separation,
the scission, between culture and nature, which
for a long time associated nature to something
inert, to a merely endless resource, the awareness
for global landscape destruction, global warming,
climatic changes, environmental catastrophes,
urges a re-evaluation of the sense of urgency and
vitality of landscape. In pre-modern age living off
nature was an unquestionable and unshakeable
truth, almost a fatality. Nowadays, this living off
landscape is born of the alarm before generalized
destruction and the real possibility of an ending.
Nowadays we need that re-connection to the
flow of life and to feel part of something that goes
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beyond de human world we belong to. Adriana
Veríssimo Serrão puts it this way: “the aesthetic
feeling emerging from the confrontation of man
with his own foundation, inserts him, more
intimately than what any other theoretical
knowledge, in an order of the world in which
he is a partaker and which is at his care”5.
Landscape as theme, problem or concept is
born of a scission, it has now a mediation role
between man and nature – or between culture
and the foundation of existence –. A mediation
that summons that encounter of aesthetics and
ethics that the philosophy of landscape holds
dear, because it questions the way how culture
operates in a reality which is not merely human.

IV.
Not mixing up landscape and city anymore
and becoming the landscape as category of
thought a little bit more clear, it is now possible
to return to Saint Vincent and to his hypothetic
experience of landscape. And it will not be odd
now to affirm that Saint Vincent’s voyages in
the barque with the ravens (either in the trip to
the cape, named after him, or in the later one
to Lisbon) did not occur in a landscape, if there
were nobody somewhere that either from the
coast or from another boat could witness these
journeys. For Saint Vincent, his trip does not
cross a landscape, nor constitute a landscape
experience, since he was in no condition for
sensitively experiencing the landscape – his body
was not anymore a sensible body. Nevertheless,
the landscape’s non existence as concept at the
time of Saint Vincent’s voyage doesn’t mean that
the possibility of wonder in the contemplation
of nature did not exist. Whether it was because
of considering it a divine creation or because
of finding it beautiful. The so repeated notion,
that the farmer is incapable of aesthetic
contemplation of nature due to the fact of
being connected to it by hard, repeated and
unceasing work does not stand. Sure, a farmer
will not be in the fields in permanent delight by
the blossom of flowers, by the rise of seeds, by

the vision of the broccoli or cauliflower fractal
pattern, but that doesn’t make him unable of an
aesthetic contemplation. Aesthetics itself as a
concept is also somewhat recent, emerging with
Baumgarten in the 18th century. But such does
not oblige an experience which has been named
“aesthetic” not to occur until someone defined
it. Moreover, a concept is created to provide
an answer to a gap, to explain or identify a
sensibility not named until then. Obviously,
with the intellectual work about the concept, the
comprehension and even the occurrence of that
experience is deepened, widening progressively
the scope, the object and even the subject of the
experience. Possibly there would be someone
who would stop and experience pleasure and
grace before what we nowadays call landscape.
But we must remember here the scission of the
Whole! To see a portion of nature as landscape
implicates to see it as singularity with its own
identity, which is not subject or object, but a
third region of the being, a bridge between one
and another. Say, in order for that hypothetical
character, who was present and observing the
journey of Saint Vincent’s boat, to enjoy that
experience aesthetically as landscape, he would
have had to crop from the unifying whole of
Nature that concrete spot and appreciate it in its
unique individuality... Long before Modern Age
and landscape paintings, the Romans already
painted their houses with images of fields, trees
and animals. If they did it just as ornament, to
bring inside elements of their daily life or if
it was a precursor of the landscaper gaze, we
cannot know.
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paisagem”, in Filosofia da Paisagem. Estudos, Lisboa: Centro de
Filosofia da Universidade de Lisboa, 2013, p. 152. (my translation)
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O santo, a nau e os corvos.

Apontamentos para uma leitura simbólica
do brasão da cidade de Lisboa
PAULO BORGES
Lisboa tem no seu brasão uma nau com
dois corvos. Segundo a tradição, a nau é a
que transportou o corpo do mártir cristão São
Vicente do Promontório Sacro, futuro Cabo de
São Vicente, para Lisboa, quando D. Afonso
Henriques aí o demandou, tendo sido os corvos
que assinalaram o lugar onde o corpo do santo
estaria escondido. Os dois corvos do brasão
representam aqueles que segundo a lenda
acompanharam a nau ao longo da viagem para
Lisboa, “um na popa e outro na proa”, como
escreve Diogo da Anunciação.
São Vicente foi um diácono de Huesca, uma
das vítimas de uma dura perseguição aos cristãos
pelo imperador Diocleciano, tendo morrido em
Valência em 22 de Janeiro de 304, após sobreviver
a várias torturas atrozes (esticado no cavalete,
rasgado com ancinhos, preso a um leito de ferro
em fogo, lançado numa cela com telhas e louça
partida para que não se pudesse deitar). Após a
morte, que finalmente acontece numa cama de
flores, por cedência do governador Daciano ao
paradoxal ou irónico pedido do santo asceta, o
corpo é lançado em terrenos incultos para que
os animais o devorem, mas um corvo protege-o.
Numa segunda tentativa, é lançado ao mar
amarrado a uma mó, mas o corpo vem à tona e
flutua miraculosamente. É finalmente recolhido
por Jónica, uma viúva alertada em sonhos, e
sepultado fora de muros pelos cristãos. Mais
tarde é levado para a igreja de São Vicente de la
Roqueta e no séc. VI trasladado para a Catedral
de Valência. Para evitar a sua profanação pelas
invasões árabes, o corpo terá sido transportado
para um mosteiro cristão no futuro Cabo de
São Vicente, que mais tarde não escapou à
destruição pelos almorávidas. Enterrado em
parte incerta, D. Afonso Henriques decide
procurá-lo e trazê-lo para Lisboa, tendo sido
então os corvos a sobrevoar o local, revelando
onde estaria escondido.

O corpo de São Vicente, padroeiro da cidade
de Lisboa, é um corpo errante, que o imaginário
subliminar presente na lenda consagrou como
sobrevivente às várias tentativas de imposição
de uma morte violenta, bem como de ser
devorado pelos animais ou absorvido pelo mar.
É um corpo-outro, relíquia e testemunho (que
é o significado de “mártir”) de um espírito que
venceu o mais enraizado dos medos humanos,
o da dor e da morte. É um corpo triunfante
dos desígnios humanos ou das leis naturais,
um corpo já impregnado e transmutado pelo
sagrado ou pelo divino, um corpo alquimizado
ou transubstanciado. Esta instância do sagrado
ou do divino desde cedo se associa aos corvos
que o protegem, que assinalam o lugar onde
está sepulto e que o acompanham na viagem
marítima para Lisboa.
O corvo é, em muitas tradições da humanidade,
um animal considerado mensageiro dos deuses,
protector e dotado de funções proféticas, como
acontece na Grécia, onde surge consagrado a
Apolo. A capacidade de profetizar, no sentido
de revelar o que está oculto, também lhe é
reconhecida pelas lendas célticas. Na mitologia
escandinava, dois corvos, Hugin e Munnin,
surgem associados ao deus Odin, representando
o princípio de criação por contraste com o de
destruição, figurado por dois lobos. Em várias
tradições indígenas do Pacífico e da América
do Norte o corvo é um demiurgo, que organiza
o mundo, ou confunde-se com o próprio ser
supremo. É mensageiro dos deuses nos Mayas e
guia e espírito protector na África negra. Pode ser
também um símbolo da solidão ou do isolamento
voluntário daquele que decidiu retirar-se e viver
num plano superior. Tem por vezes ainda a
função de psicopompo, de guia das almas na sua
derradeira viagem, pois penetra sem se extraviar
o mistério das trevas. Na alquimia é associado
à fase de decomposição ou obra ao negro, que

psicológica e espiritualmente figura a dissolução
da estrutura, referências e seguranças do velho
homem, que só morrendo pode ressuscitar num
plano de consciência mais amplo e integral.
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A nau ou barca é um símbolo universal do
veículo que permite a viagem, para o outro
mundo ou para o mundo-outro que são as
dimensões invisíveis do visível, para outras
dimensões da consciência (incluindo o mergulho
no inconsciente), para as regiões paradisíacas ou
infernais ou para uma transcendência que liberte
definitivamente do oceano da ignorância e do
sofrimento, como no imaginário budista. A nau
é um símbolo da segurança possível na travessia
perigosa que é tanto a vida quanto a morte,
remetendo no Antigo Testamento para a Arca
da Aliança e no Novo Testamento para a Igreja.
Muito profunda é a observação de Bachelard
de que a barca simboliza simultaneamente um
berço redescoberto, o seio ou a matriz e o caixão,
que considera ter sido porventura a primeira
barca (além de ser a última). Seja como for,
quem embarca não desembarca igual. A barca é
símbolo da mais profunda e constante viagem,
a do espírito ou da consciência, aquela “na
qual nasce o próprio viajante”, como escreveu
José Marinho. A barca é símbolo de transição e
passagem, de metamorfose, de conversão de um
limite em limiar.
É tudo isto que figura no brasão e na bandeira
da cidade de Lisboa. O invisível mas implícito
corpo-espírito santificado, a nau, a viagem
e a transformação, os corvos mensageiros e
profetas do divino, mas também da obra ao
negro, também evocada pela sua tradicional
presença nas antigas e agora extintas carvoarias
de Lisboa. Um simbolismo universal e profundo
que convoca, a partir da sua forma cristã, chaves
hermenêuticas de múltiplas tradições espirituais,
religiosas e culturais. Todas convergentes para
um centro onde surpreendemos a santidade e
a espiritualização do corpo como possibilidade
humana (a nosso ver a suprema), a nau e a
viagem como a metamorfose que a realiza e
os corvos como figuras da subtil assistência
e inspiração divina que lhe preside. Curioso
como um animal tão negro (e cujo simbolismo
nalgumas tradições não deixa de ser nefasto)
adquire conotações que o aproximam da alva

pomba do Espírito Santo (e curioso como num e
noutro caso o divino é figurado por um animal,
estabelecendo um imprevisto nexo entre o
cristianismo e a remota tradição chamânica).
A harmonia entre os opostos, o branco e
o negro, recordando a complementaridade
cósmica figurada no Yin-Yang taoista, é aliás
uma marca distintiva da bandeira da cidade de
Lisboa, onde o brasão se inscreve.
Mas os símbolos e o que simbolizam não
vivem senão na consciência que para eles e
neles desperte. Quantos lisboetas terão alguma
vez olhado para a linguagem do brasão e da
bandeira da sua cidade? O listel por baixo do
brasão diz “Mui Nobre e Sempre Leal Cidade de
Lisboa”. Teremos nós, lisboetas, a nobreza de
sermos leais aos seus símbolos? Não aderindo
a uma qualquer interpretação da sua eventual
mensagem, como a que aqui sumariamente
se esquematiza como uma apenas das muitas
possíveis, mas simplesmente abrindo-nos à
linguagem simbólica da cidade, deixando-nos
interpelar por ela, interrogando-a e reflectindo-a,
deixando que se entranhe e entreteça nas nossas
vidas. E abrindo-nos assim ao crisol de tradições
e culturas que nela confluem e se entretecem, à
imagem da história e vocação da própria cidade
de Lisboa. É preciso ressuscitar a imaginação e
a inteligência simbólica.

The saint, the vessel and the ravens.

Notes for a symbolic reading of the coat of
arms of Lisbon.
PAULO BORGES
Lisbon has in its coats of arms a vessel with
two ravens. According to tradition, the vessel
is the one which has transported the body of
the Christian martyr Saint Vincent from the
Sacrum Promontory, future Cape Saint Vincent,
to Lisbon, when Afonso I of Portugal requested
it, having been the ravens who pointed out
the place where the body of the saint would
be hidden. The two ravens of the coat of arms
represent those who according to the legend
have followed the vessel throughout the trip to
Lisbon, “one on the stern and one on the bow”,
as Diogo da Anunciação writes.
Saint Vincent was a deacon of Huesca, one
of the victims of a violent persecution to the
Christians by the emperor Diocletian, having
passed away in Valencia the 22nd of January of
304, after surviving atrocious tortures (stretched
in the gridiron, ripped apart with the rake,
stuck to an iron bed in fire, thrown in a cell with
broken tiles and stoneware so he could not lay
down). After his death, that ultimately happens
in a flower bed, by yielding of the governor
Dacian to the paradoxical or ironic request of
the ascetic saint, the body is thrown in savage
lands so the animals could devour him, but a
raven protects him. On a second attempt, is
thrown to the sea tied up to a millstone, but
the corpse come up to the surface and floats
miraculously. It is finally collected by Jonica,
a widow warned in dreams, and buried outside
walls by Christians. Latter on he is taken to
the church of São Vicente de la Roqueta and in
the 6th century he is transferred to a Christian
cloister in the future Cape Saint Vincent, which
later on did not escape the destruction by the
Almoravids. Vincent having been buried in
unknown place, Afonso I of Portugal decides to
look for him and bring him to Lisbon, being the
ravens the ones to fly over the place, revealing
where he was hidden.

The body of Saint Vincent, patron of Lisbon,
is an errant body, that the subliminal imaginary
presents in the legend consacrating him as
surviving of several attempts of imposition of
a violent death, as well as being devoured by
animals or absorbed by the sea. It is a body-other,
relic and testimony (which is the meaning of
“martyr”) of a spirit that won over the most
rooted human fear, the one of pain and death. It
is a triumphant body from the human designs or
natural laws, an already soaked and transmuted
body by the sacred or divine, an alchemized body
or a transubstantiated one. This instance of the
sacred or the divine soon associates itself to the
ravens who protect it, who point out the place
where he is buried and follow him throughout
the sea trip to Lisbon.
The raven is, in many traditions of
humanity, an animal considered messenger of
the gods, protector and gifted with prophetic
functions, as it happens in Greece, where it
appears consecrated to Apollo. The capacity of
prophesising, in the sense of revealing what is
occult, is also recognized by the Celtic legends.
In Scandinavian mythology, two ravens, Hugin
and Munnin, appear associated to the God
Odin, representing the principle of creation in
contrast with the one of destruction, portrayed
by two wolfs. In several indigenous traditions
of the pacific and north America the raven is
a demiurge, who organizes the world, or is
confused with the own supreme being itself. It
is messenger of the gods in the Mayas and guide
and protector spirit in the black Africa. It can
also be a symbol of loneliness or of volunteer
isolation of that one who decided to retire and
live on a superior plan. It also has sometimes the
function of psychopomps, of soul guide in its
ultimate trip, because it penetrates in mystery of
darkness without going astray. In alchemy it is
associated to the decomposing stage or nigredo,

which psychologically and spiritually portrays
the dissolution of the structure, references
and safeties of the old man, who only dying
can resuscitate in a broader and more integral
conscience plan level.
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The vessel or barque is a universal symbol
of the vehicle which allows the trip to the other
world or the world-other which are the invisible
dimensions of the visible, to other dimensions
of conscience (including the diving in the
unconscious), to the paradisiacal or infernal
regions or to a transcendence that frees itself
definitely from the ocean of ignorance and
suffering as in the Buddhist imaginary. The
vessel is a symbol of the possible security in the
dangerous crossing which is life as well death,
dispatching in the Old Testament to the Alliance
Arch and in the New Testament to the Church.
Deeply profound is Bachelard’s observation
that the barque symbolizes simultaneously a
rediscovered bassinet, the midst or matrix and
the coffin, which is considered to have been
perhaps the first barque (besides being the last
one). Whatever it might be, the one who gets
on board does not land being the same. The
barque is the symbol of the most profound and
constant trip, the one of the spirit or conscience,
the one “in which the traveller itself is born”, as
José Marinho wrote. The barque is the symbol of
transition and passage, of metamorphosis, of the
conversion of a limit into threshold.
All this is what is portrayed in the coat of
arms and the flag of the city of Lisbon. The
invisible but implicit sanctified body-spirit,
the vessel, the trip and the transformation,
the ravens, messengers and prophets of the
divine, but also the nigredo, evoked as well by
the traditional presence of the ravens in the old
and now extinguished charcoal kilns of Lisbon.
A universal and profound symbolism which
convokes, from its Christian way, hermeneutic
keys of multiple spiritual, religious and cultural
traditions. All converging into a centre where
we surprise sanctity and spiritualisation of the
body as human possibility (supreme, as we see
it), the vessel and the trip as the metamorphosis
which performs it, and the ravens as portrays
of the subtle assistance and divine inspiration
that presides over it. Curious that such a
black animal (and which symbolism in some

traditions is ominous) acquires connotations
that get it close to the Holy Spirit alb dove
(and curious as in one case or the other the
divine is portrayed by an animal, establishing
an unexpected nexus between Christianity and
the Shamanic tradition). The harmony between
opposites, the white and the black, remembering
the cosmic complementarities portrayed in the
Taoist Yin-Yang, is, alias, a distinctive brand of
the flag of the city of Lisbon, where the coat of
arms is inscribed.
But the symbols and what they symbolize do
not live except in the conscience that in them
and for them awakes. How many people from
Lisbon have ever looked at the language in
the coat of arms and the flag of their city? The
listel under the coat of arms says “Mui Nobre
e Sempre Leal Cidade de Lisboa” (so noble and
always loyal city of Lisbon). Will we, Lisboners,
have the nobility of being loyal to its symbols?
Not adhering to a whichever interpretation of
its casual message, as the one that in here is
mapped like one of the simply many possible
ones, but merely opening ourselves to the
symbolic language of the city, letting ourselves be
interpellated by it, questioning it and reflecting
upon it, leaving it to pierce and stitch itself into
our lives. And opening ourselves that way to
the crucible of traditions and cultures that in
it are joined and intertwined, to the image of
history and vocation of the city of Lisbon itself. It
is therefore necessary to resuscitate imagination
and symbolic intelligence.

DOSSIER / FILE
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Desenho de cena de / Production concept by José Eduardo Rocha

Cabaret Vicente
(2014)
Ópera de / An opera by
JOSÉ EDUARDO ROCHA
Ópera de Câmara em três actos, sobre São Vicente, o Padroeiro de Lisboa, com libreto e letras de
Pedro Vieira de Moura e José Eduardo Rocha, para doze intérpretes (soprano, mezzo, tenor, barítono
e oito actores/cantores) e Ensemble (clarinete, trompa, percussão, piano, violino, contrabaixo).
Encomenda do Projecto Travessa da Ermida, EGEAC e São Luiz Teatro Municipal (SLTM), foi
apresentada em quatro récitas, no SLTM, de 6 a 9 de Fevereiro de 2014.
Chamber opera in three acts, about Saint Vincent, the Patron of Lisbon, with libretto and lyrics by
Pedro Vieira de Moura and José Eduardo Rocha, for twelve performers (soprano, mezzo, tenor, baritone
and eight actors/singers) and Ensemble (clarinet, horn, percussion, piano, violin, doublebass).
Commissioned by Projecto Travessa da Ermida, EGEAC and São Luiz Teatro Municipal (SLTM), was
presented in four shows, from 6 to 9 February 2014.

PARTITURA / SCORE

1.ª página da partitura / The first page of the full score

PERSONAGENS & INTÉRPRETES E OUTROS / CAST OF CHARACTERS AND CREW
Música, Dramaturgia, Encenação e Direcção Musical de / Music, Dramaturgy, Staging and Musical Direction by
José Eduardo Rocha
Libreto / Book_Pedro Vieira de Moura & José Eduardo Rocha
(com a colaboração de / with the collaboration of Nelson Guerreiro & Mário Caeiro)
Letras / Lyrics_Pedro Vieira de Moura & José Eduardo Rocha
Dispositivo Cénico / Scenery_André Banha
Figurinos concebidos por / Costumes designed by_José Eduardo Rocha
Guarda Roupa executado por / Wardrobe executed by_Isabel Rodrigues
Desenho de Luz / Lighting Design_Daniel Worm d’Assumpção
Assistentes de Encenação / Staging Assistants_Daniel Coimbra & Paula Custódio
Produção Executiva / Executive Production_Sofia Ventura
Curador / Curator Projecto Vicente_Mário Caeiro
Corva I (Maria do Cráa)_soprano_Catarina Molder
Corva II (Corvínia Silva)_mezzo_Ana Urbano
São Vicente_tenor_Marco Alves dos Santos
Mestre Estevão_barítono / baritone_Pedro Morgado
[São] Crispim_actor I [Eufórmio, etc.]_ João Pedro Santos
[São] Ciprianino_actor II [Eleutério, etc.]_ João Abel
Santo António_actor III [Daciano, etc.]_Nuno Crespo
Moçárabe I (Isa Corvo)_actriz I / actress I [Anjo, etc.]_Isabel Gaivão
Moçárabe II (Severa Cruz)_actriz II / actress II [Dona do Cabaret, etc.]_Rosa Abreu
Moçárabe III_actor IV [Afonso Henriques, etc.]_Daniel Coimbra
Moçarabe IV_actriz III / actress III [vários / several]_Ana Dionísio
Moçarabe V_actor V [vários / several]_José Mendes
Orquestra / Orchestra [Ensemble JER]
Clarinete / Clarinet_Ricardo Torres
Trompa / Horn_Ricardo Alves
Percussão / Percussion_Nuno Morão
Piano / Piano_Vasco Lourenço
Violino / Violin_Marcos Lázaro
Contrabaixo / Doublebass_Duncan Fox
Violino Chicco & Maestro / Chicco Violin & Conductor_José Eduardo Rocha (JER)

Figurinos para o Cabaret Vicente, desenhos de / Costumes for Cabaret Vicente, drawings by José Eduardo Rocha

STORYBOARD PARA A ENCENAÇÃO / STAGING STORYBOARD

Desenhos de / Drawings by José Eduardo Rocha

ESTUDOS PARA O DISPOSITIVO CÉNICO / STUDIES FOR SCENIC DEVICE

Desenhos digitais de / Digital drawings by André Banha

E-card com notas e ilustrações de / E-card with notes and drawings by José Eduardo Rocha

FOLHA DE SALA SLTM / PROGRAMME SLTM

Folha de sala SLTM / Programme SLTM
Texto de / Text by Mário Caeiro; notas de programa e ilustrações de / programme notes and drawings by José Eduardo Rocha

Imagens gentilmente cedidas pelo / Images courtesy of Jornal Hardmusica online

1.º ACTO / ACT I (Estreia / Premiere)
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1.º Acto (ensaio 3 Fevereiro) / Act I (rehearsal 3 February) photo © José Frade
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1.º Acto (estreia) / Act 1 (premiere) photo © José Frade
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http://www.agendalx.pt/artigo/entrevista-jose-eduardo-rocha#.Vb0O3fmKK3Y
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2.º Acto (estreia) / Act II (premiere) photo © José Frade
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https://www.youtube.com/watch?v=mHU7--e1DxU
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3.º Acto (ensaio geral) / Act III (dress rehearsal) photo © Paula Custódio

https://www.youtube.com/watch?v=vEX_OqYwKTs

Gabriele Seifert
Feuer-18 Harmonie-Wasser
No essencial, o vídeo Feuer-18
Harmonie-Wasser aborda a vida humana
de um modo genérico e abstracto. Após
alguns anos de práctica do Qigong, de
origem chinesa, decidi filmar o ciclo
das ‘18 Figuras’ e alguns exercícios
adicionais. Estes padrões definidos para o
movimento do corpo em função de dezoito
figuras diferentes, num fluir harmonioso e
simétrico, foram o meu ponto de partida
para partir ao encontro de algo universal.

Essentially the video Feuer-18
Harmonie-Wasser deals with human life in
a very general and abstract way. After some
years of practicing Qigong, of Chinese
origin, I decided to tape the circle of
‘18 Figures’ and a few other exercises.
These clear patterns of moving the body
in 18 different figures with stressless
discipline and symmetry were my starting
point to encounter something universal.
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Recorrendo ao distanciamento proporcionado
pela câmara, observar a minha práctica
conduziu-me na busca de uma visão interior.
Construí um estúdio com um fundo negro dentro
do meu estúdio e aí realizei a performance
inúmeras vezes. Vesti roupas brancas para
obter os maiores contrastes possíveis. O negro
e o branco são também chamados ‘não-cores’.
Desde o início da gravação tornou-se claro que
eu iria pós-produzir o material de uma forma
muito colorida. Eu tinha a ideia de aplicar um
look idêntico ao do meu vídeo up-Pferd-down,
que realizei usando o ‘fairlight’, um sintetizador
vídeo dos anos 80. Hoje podemos criar os mesmos
efeitos com qualquer computador, usando um
programa de efeitos customizável.

I wanted to see the practice through the
distance of the camera and to undercover my
inner sight. I built a studio within my studio
with a black background and performed it
several times. I wore white clothes to obtain the
biggest contrasts possible. Black and white are
also called ‘Nicht-Farben’. Since the start of the
recording it became clear that I’d post-produced
the material in a very colourful way. I had the
idea that it should have a similar look to my
video up-Pferd-down which I’ve made using the
‘fairlight’, an 80’s video synthesizer. Nowadays
you can create the same effects, with your
computer, using an individually composed
effects program.
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De certa forma, nunca me interessei pela
imagem filmada realista. Sempre procurei criar
algo que fosse além da realidade ou da animação.
Durante as sessões de pós-produção vídeo fui
surpreendida por formas incríveis despoletadas
pelos meus movimentos. Primeiramente, formas
básicas como círculos ou triângulos, mas também
formas de anjos e pássaros ou um coração.

In a way I was never interested in the realistic
camera image. I always wanted to create
something beyond reality or animation. During
the video postproduction sessions I found
amazing forms triggered by my movements.
First of all, basic forms like circles or triangles
but also shapes of angels and birds or a heart.
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Acabei por reduzir o meu corpo virtualmente
a outlines, já que não queria ser identificada
pessoalmente. Ao praticar Qigong experimentei
frequentemente imaginações de cor, amplos
painéis em vermelho e azul e amarelo em
torno do meu corpo e dos meus movimentos.
A minha combinação de cores favorita sempre
foi vermelho e azul – fogo e água, quente e frio
ou a circulação sanguínea. Mas amo todas as
cores porque afinal tudo depende de como as
combinamos. Na minha infância gostava muito
de associar cores no meu cérebro.

I ended up reducing my body virtually to
outlines since I didn’t want to be identified
personally. While practicing Qigong I often have
experienced colour imaginations, broad colour
panels in red and blue and yellow around my
body and my movements. My favorite colour
combination has always been red and blue, like
fire and water, hot and cold or circulation of
blood. But in the end I love all colours because
it depends on how to combine them. In my
childhood I liked very much to assemble colours
in my brain.
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O tempo da obra vídeo é determinado
pelo ritmo de um respirar consciente. Não
estou interessada em espiritualidade. Em vez
disso prefiro visualizar alguma verdade para
lá de sentidos e palavras. Quando pratico as
18 figuras a solo num parque ou num jardim,
sinto-me com frequência apaziguadamente
conectada com a natureza, com as árvores e os
animais. Especialmente pássaros, ratos, esquilos
e coelhos – que parecem interessar-se, mais do
que sentirem-se perturbados. GS

Conscious rhythmic breathing sets the
tempo of the video work. I’m not interested
in spirituality. Instead I want to visualize
some truth beyond senses and words. When
performing the 18 figures solo in a park or a
garden I often feel peacefully connected to
nature, like trees and animals. Especially birds,
mice, squirrels or rabbits – they seem to be
more interested than disturbed. GS
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Relíquias
e outras
“materialidades”
FERNANDO POEIRAS
la matière est bien plus magique que la vie…
Roland Barthes

Objetos religiosos como as relíquias, objetos
mágicos como os de vodu, ou alguns objetos
“fetichistas”, (à falta de melhor palavra), como a
roupa e objetos usados pelos ídolos da música e
do cinema, solicitam-nos, com diferentes graus
de programação1, formas de experiência dos
objetos. Estes objetos – relíquias ou bonecos
de vodu, pedaços do muro de Berlim, as peças
usadas pelo ídolo, e outros objetos – programam
formas de experiência culturalmente ancoradas
em diferentes aspetos da “materialidade” dos
objetos. É isso que eles possuem em comum,
apesar das diferenças das suas experiências.
Dito de outra forma: apesar da diversidade
de experiências, os objetos anteriormente
referidos são alguns exemplos de objetos que
poem à prova o primado da forma, o primado
da representação e o primado da ideia, no objeto
e na nossa relação com os objetos.
Mas, essas experiências resistem à
delimitação e inclusão numa compreensão
adequada. Essas experiências situam-se nas
“margens” da nossa cultura material atual,
margens para onde foram lateralizadas a religião
e a magia, (e mais geral e sintomaticamente
as formas de contacto material2). A história
dominante de desencantamento do mundo
e dos objetos situa-os, e às suas experiências,
hoje, nessas margens. Assim, por exemplo,
Martin Heidegger propõe-nos uma história
radicalmente descontínua dos objetos, na sua
passagem do vaso sacrificial (dos antigos) à
barragem hidroelétrica (dos modernos). Nessa
história a harmonia entre as quatro causas3
do objeto, que inclui a causa material, é
irremediavelmente rompida. Mas, não existirá
outra história, mais impura e transversal, mas
também mais tortuosa, dos objetos e das suas
materialidades? Não fornecem as peças usadas

pelas estrelas e comercializadas no e-bay, por
exemplo, um indício renovado? Elas parecem
testemunhar a existência e persistência de
outros poderes das materialidades.
Sob um certo ponto de vista (também
dominante), a história dos objetos seria uma
história “progressiva” da abstração dos materiais
e de quebra das suas conexões relevantes:
assim, uma relação intrínseca do objeto com a
natureza perde-se na substituição dos materiais
naturais pelos sintéticos, tal como a relação com
os valores ditos objetivos se perde pela corrente
substituição e nivelamento da hierarquia dos
materiais, outrora encimada pelos materiais
nobres, (estas são compreensões que podemos
reter da leitura de Hannah Arendt). O reverso
dessas perdas foi, no primeiro caso, uma
maior experimentação com os materiais (Paola
Antonelli) e, no segundo caso, a “democratização”
do consumo (Jean Baudrillard).
Mas, há outra história dominante e
corrente dos materiais. Contra uma visão da
“imaterialização” do mundo, proclamada por
muitos4, assiste-se de facto a uma transformação
dos objetos, e das suas materialidades. Os objetos
crescentemente artificiais seriam hoje marcados
essencialmente por valores subjetivos, o valor
que o indivíduo isolado lhes atribui, e se a sua
materialidade retorna ao centro da atenção, ela
é sobretudo avaliável pelo coeficiente de “bemestar”5 que proporciona. Hoje, poderíamos dizer,
os objetos querem-se “humanos”, próximos
de nós, eliminando diferentes níveis do atrito
e da resistência que fazem deles “ob-jetos”,
(obstáculos) lançados diante de nós. Essa
proximidade adquiriu uma forma de “vivência”,

1.
Grau de programação é o grau em que um objeto
modaliza o fazer, o crer, e o ser das pessoas. Por exemplo, o
objeto ritual possui um grau superior de programação do que um
utilitário não especializado como um frigorífico.
2.
Basta pensar na implementação generalizada e
normalizada de procedimentos higiénicos que impedem as trocas
materiais e que constituíam uma base material e simbólica em
muitos ofícios.
3.
Aristóteles distingue causa material, causa formal,
causa eficiente e causa final.
4.
Um dos autores que propõe essa leitura é Jeremy Rifkin,
no influente livro A Era do Acesso. Aí o autor argumenta que a par
da passagem de uma lógica do produto para o serviço se verifica
uma imaterialização dos produtos e da relação com os produtos.
5.
É esse o sentido da democratização dos objetos
segundo Alexis de Tocqueville na Democracia na América: a
procura de bem-estar.

diagnosticada por Walter Benjamin6 como a forma
de experiência moderna, uma experiência rápida
e vivida com vivacidade tal como é proposta
atualmente em diversos objetos do designado
“design de experiência”. Hoje, a vivência tem a
forma de uma fruição, por vezes infantil7.
Dizemos “materialidades” no plural. Não
nos referimos, portanto, nem à matéria-prima,
passiva e informe a ser livremente conformada,
nem ao material com as suas propriedades
intrínsecas substanciais e diferenciadas, nem tão
pouco ao designado comportamento (físico) dos
materiais sob efeito de relações e ações externas.
Referimo-nos a um campo de ações materiais
que podemos designar como “afetividade
material”, mas num sentido mais alargado do
que o proposto por Manuel Delanda prolongando
as análises de Gilles Deleuze. Entenda-se
afetividade como uma comunicabilidade dessas
materialidades, comunicabilidade entre si e a nós.
Uma comunicabilidade que se faz essencialmente
por contacto8.
Parte dessa comunicabilidade é consciente,
mas outra parte é inconsciente. Uma comparação
pode dar-nos alguma luz sobre a região da
experiência que estamos a tentar circunscrever.
Alguns criadores de objetos, nomeadamente
o grupo de designers que designamos como
funcionalistas, são particularmente sensíveis
ao “inconsciente funcional” dos objetos, isto
é, a uma pré-compreensão (eminentemente
funcional) tácita que possuímos dos objetos.
E essa pré-compreensão que os seus objetos,
(dos funcionalistas, como Rams), exploram
e operacionalizam. Mas, um conhecimento
sobre a “afetividade material” localiza-se
privilegiadamente em áreas e práticas não
projetuais; são áreas que não lidam, no seu
centro, com a reprodutibilidade do objeto, mas
sobretudo com o seu carácter materialmente
único.
Os exemplos de objetos que damos,
ancorados na sua materialidade única e singular,
não são absorvíveis pela reprodutibilidade
técnica, e, portanto não são replicáveis pela
produção industrializada. No entanto, existem
outros objetos com afinidades materiais com
este grupo de exemplos, que são reprodutíveis.
Testemunho disso é o caso da peça Cerne, de
Samuel Reis. Mas, o contacto, sempre variável,
com o seu molde em madeira, impregna os
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objetos de vidro e produz peças com pequenas
variações entre elas, como se cada uma se
apresentasse como uma versão e não como
uma réplica exata e intermutável. Estas peças
trazem marcas de um contacto material, que é
certo quase se reduz à forma do molde-árvore.
Mas, ainda assim, trazem a memória e
qualificações de um contacto material.
A magia das materialidades persiste.
Persiste no material único e singular, na
m a t e r i a l i d a d e - m e m ó r i a , nas formas de
“co-materialidade” e de contacto material.
Que na linguagem quotidiana recorramos
metaforicamente ao termo “relíquia” para
designar um objeto precioso ou que exige os
nossos cuidados e atenção, é um sintoma de que
devemos tentar compreender a literal relíquia e
as outras materialidades que a constituem.

6.
Referimo-nos, essencialmente, ao seu Baudelaire.
Nesse texto Walter Benjamin analisa o declínio da experiência
opondo-lhe o conceito “vivência”.
7.
Em A Felicidade Paradoxal Gilles Lipovetsky
desenvolve uma crítica e uma análise das formas atuais de
hedonismo no consumo.
8.
Walter Benjamin, Michael Taussig ou Georges
Didi-Huberman são alguns dos autores que procuraram
estudar, ainda que de forma diferente, essa região do
contacto material.

Relics
and other
“materialities”
FERNANDO POEIRAS
la matière est bien plus magique que la vie…
Roland Barthes

Religious objects like relics, magical objects
like voodoo, or some “fetish” objects, (lacking
a better word for it), as clothes and objects
used by music and cinema idols, with different
procreation degrees1, require ways of experience
them. These objects – relics or voodoo dolls,
pieces of the wall of Berlin, the pieces used by
the idol, and other objects – program ways of
experience culturally anchored on different
aspects of the objects “materiality”. That’s what
they have in common, despite the differences
of their experiences. In other words: despite
the diversity of experiences, the already named
objects are some of the examples of objects
which defy the primacy of shape, the primacy
of representation and the primacy of idea, on
the object and in our relation to objects.
But, those experiences resist to delimitation
and inclusion in a right comprehension. Those
experiences are placed on the “verge” of our
current material culture, verges where religion
and magic were laid aside, (and most generally
and symptomatically the ways of material
contact)2. History, nowadays, domineering of
the world and object disillusionment, places
them, and its experiences, on those verges. That
way, for example, Martin Heidegger suggests a
radically intermittent story of objects, on its
passage from the sacrificial vessel (ancient’s) to
the hydroelectric dyke (modern’s). In that story
the harmony in-between the four causes3 of the
object, including the material one, is hopelessly
torn apart. But, will there not be a more impure
and intersecting, but also more tortuous story, of
objects and its materialities? Doesn’t the pieces
used by stars and commercialised on e-bay, for
example, provide a renewed evidence? They
seem to testify the existence and persistence of
other powers of materialities.

From a certain point of view (also
domineering), the story of objects would be a
“progressive” story of materials abstraction
and the collapse of its relevant connections:
this way, an inherent relation of the object
with nature gets lost in the replacement of the
natural materials for the synthetic ones, as
well as the relation to the so called objective
values gets lost by the current replacement
and levelling of the hierarchy of materials,
formerly topped by noble materials, (these are
comprehensions we can take from Hannah
Arendt). The reverse of those losses was, in
the first case, a bigger experimentation of the
materials (Paola Antonelli) and, in the second
one, the “democratisation” of consumption
(Jean Baudrillard).
But, there is another current domineering
story of materials. Against a vision of the
world’s “immaterialization”, claimed by many4,
it can be watched, in fact, a transformation of
objects, and its materialities. The increasingly
artificial objects would be currently branded
by subjective values, the isolated value the
individual has granted, and if its materiality
returns to the main light, is estimated, above all,
by the “well being”5 it provides. Currently, we
could say, objects are required to be “human”,
close to us, eliminating different levels of discord
and resistance which make them “ob-jects”,
(obstructions) thrown upon us. That proximity
has acquired a way of “life”, diagnosed by Walter
Benjamin6 as the way of modern experience, a

1.
Programming degree in which an object organizes the
doing, the believing, and the being of people. For instance, the
ritual object possesses a greater degree of programming than a
non specialized utilitarian one like a fridge.
2.
It’s enough to think about the generalized and usual
implementation of hygienic procedures that stop the material
exchanges and that compose a material and symbolic ground for
many crafts.
3.
Aristotle distinguishes material cause, formal cause,
efficient and final cause.
4.
Jeremy Rifkin is one of the authors proposing that
understanding, in the important book The Age of Access. In that
book the author argues that parallel to the passage of a product
logic to service an immaterialization of the products and of the
relation to them is verified.
5.
That is the sense of democratisation of objects
according to Alexis de Tocqueville in Democracy in America: the
pursuit for the well being.
6.
We essentially refer to its Baudelaire. In that same text
Walter Benjamin analyses the fall of experience opposing to it the
concept of “life”.

quick experience lived with such vivaciousness
as it is proposed nowadays in several objects of
the named “experience design”. These days, life
has the shape of a sometimes childish fruition7.
We say “materialities” in the plural. We do
not refer, therefore, neither to the raw material,
passive and shapeless to be freely adapted, nor
to the material with its inherent substantial
and distinguished properties, nor even to the
named (physical) behaviour of material under
the effect of external relations and actions. We
refer to a field of material actions we can name
as “material affection”, but on a broader sense
than the one proposed by Manuel Delanda
when lengthening Gilles Deleuze’s analysis. Let
affection be understood as a communicability
essentially made by contact8.
Part of that same communicability is
conscientious, but the other is unconscious.
A comparison can enlighten us on the area of
experience we are trying to circumscribe. Some
creators of objects, namely the group of designers
we name as functionalists, are particularly
sensible to the “functional unconscious” of
objects, that is, an implied pre-understanding
(eminently functional) we possess of objects.
And it is that pre-understanding that their
objects (of functionalists like Rams), explore
and put in practice. But, a knowledge about
“material affection” is placed distinctively in
non designed areas and practices; areas which
not work, in its centre, with the reproducibility
of the object, but above all with its unique
character’s materially.
The examples of objects we provide,
anchored on its singular and unique materiality,
are not absorbable by technical reproducibility
and, therefore, are not able to be replicated by
industrialised production. However, there are
other objects with material affinities for this
group of examples, which are reproducible.
Testimony of that is the case of the piece
Cerne, by Samuel Reis. But, the always variable
contact, with its wooden mould, permeates the
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glass objects and produces pieces with small
variations in-between them, as if each one
would present itself as a new version of it and
not as an exact and interchangeable copy. These
pieces bring along traces of a material contact,
which surely reduces itself to the tree-mould
shape. But, still, bring the memory and the
qualifications of a material contact.
The magic of materialities remains. It remains
in the singular and unique material, in the
memory-materiality, in the “co-materiality”
shapes and material contact. Let us resort
metaphorically, in daily language, to the term
“relic” to name a precious object or one that
demands our care and attention, this is a symptom
of the literal relic and other materialities
composing it we need to try to understand.

7.
In Le bonheur paradoxal Gilles Lipovetsky
develops a critic and an analysis of the current ways of
hedonism in consumption.
8.
Walter Benjamin, Michael Taussig or Georges
Didi-Huberman are some of the authors who tried to study,
even if in a different way, that area of the material contact.
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À flor da pele,
bem te quero
NELSON GUERREIRO
1. Sagrado corpo-imagem
Vicente depois de muito solicitado em carne
e osso nas suas derivas olissipógrafas para
estar activo on-line, não resistiu às tentações
solipsistas contemporâneas e criou um perfil de
Facebook só com fotos montadas e com a sua
imagem deturpada ou alterada em situações
inusitadas, como por exemplo na casa de banho
depois de fazer a barba, a dar beijos a idosas,
em centros comerciais a comer batatas fritas
em restaurantes fast food, em saunas e spas em
tronco nu sem nunca se ver a sua cara, em casa
a fazer petiscos e ao espelho customizado com
vestes extravagantes e maquilhagens a condizer.
Explorando as potencialidades exibicionistas
da rede social mais expressionista do mundo,
postou de forma compulsiva estados anímicos
que partilhou estridentemente, do género:
— Vicente a sentir-se aprisionado de ventre,
— Vicente a sentir-se bocejante,
— Vicente a sentir-se um escuteiro posh,
— Vicente a sentir-se esfomeado, sendo
capaz de comer um buffet de um restaurante
indiano ou de um rodízio brasileiro,
— Vicente a sentir-se estranho porque se
riu com a desgraça dos outros,
— Vicente a sentir revoltado porque
tem um Tuk-Tuk à sua frente que não anda
nem desanda,
— Vicente a sentir-se motivado para
escrever um manifesto Anti-Tuk Tuk, cuja
primeira frase ordem é: Tuk Tuk my patience!,
— Vicente a sentir-se com vontade de
escrever duas letras para duas pessoas cantantes
que conheceu numa noite de lua cheia,
— Vicente a sentir-se comovido porque
alguém vociferou para alguém: — Indelével é o
nosso amor,

— Vicente a sentir-se com vontade de
matar alguém,
— Vicente a sentir-se sobre-excitado
porque vai ao teatro,
— Vicente a sentir-se com vontade de
comer uma gaja,
— Vicente a sentir deliciado com o facto
de estar a beber um Mojito por uma palhinha
com tendências suicidas,
— Vicente a sentir-se com vontade de
apertar a mão até ao pescoço de um político do
espaço europeu,
— Vicente a sentir-se com vontade de
comer um hamburger com queijo, cebola
confitada e rúcula e com mostarda de mel,
— Vicente a sentir-se com vontade de
desaparecer do mundo e só voltar depois de um
terramoto com consequências devastadoras,
— Vicente a sentir-se derretido porque
tem M&M’s nas mãos,
— Vicente a sentir-se com vontade de ir
apanhar figos roxos e comê-los logo a seguir
debaixo de uma árvore frondosa,
— Vicente a sentir-se com vontade ler
Dostoievsky apesar do calor que se faz sentir
nas ruas de Lisboa,
— Vicente a sentir-se deprimido sem
razão aparente,
— Vicente a sentir-se feliz quando
fica resolvido,
— Vicente a sentir-se excitado porque
conheceu dois novos verbos: rabinhar e
enqueijar, cujas definições, caros leitores, não
se disponibilizam para proporcionar o mesmo
efeito, em caso de desconhecimento total
ou parcial,
— Vicente a sentir-se inconveniente
porque disse a alguém algo que o incomodou
por ter dito que gosta de pessoas que começam
frases com a palavra “basicamente”,
— Vicente a sentir-se acalorado porque foi
testemunha da ingratidão,
— Vicente a sentir-se com vontade de ter
um ménage-a-trois com duas pessoas vestidas
de corvinas.
Vicente via, nessas expressões de Si
estando a coberto da distância produzida pela
mediação tecnológica, o Facebook como um
lugar confortável que abre as suas portas para

comunalizar, ou seja, para propiciar um sentido
de comunidade a quem o visite e frequente,
estimulado pela co-presença de amigos e de
muitas pessoas-perfis passíveis de um dia virem
a tornar-se enquanto tal, procurando convergir
solidariedades difusas pré-existentes: o mundo
em que vivemos e a assimetria originária entre
corpo e a realidade virtual, aqui, contudo, sem
definições, imposições e subjugações hierárquicas.
Vicente sentia-se por isso à vontade.
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Abismado pela forma como via exposta a
vida real e reinventada, Vicente passava os
dias a compilar, editar e a (re)escrever para um
projecto de obra de ensaio-ficção conversas
públicas e diálogos privados (devidamente
(des)-autorizados), posts, manifestos pessoais,
músicas e outros conteúdos; sendo que a maior
parte são expressões partilhadas, em resposta à
pergunta intrusiva: Em que estás a pensar?, na
rede social mais frequentada e utilizada do mundo.
“Permita-se-me uma observação (auto-)crítica
ausente, por isso, de paternalismo: quando (a)
postamos o que estamos a pensar não estaremos
a abdicar acriticamente daquilo que é e, nestes
tempos de visibilidade máxima, será o último
reduto da nossa liberdade individual? Adiante.”
349 gostos.
45 partilhas.
Vicente submerso nesse processo de recolha,
vai levantando questões éticas sobre a respiga
virtual, mas rapidamente chega à conclusão
que pode continuar a apropriar-se livremente
de alguns conteúdos, tendo como pressuposto
a sua utilização potencial fora do seu contexto,
já que a maior parte deles estão acessíveis, logo
são pertencentes a uma esfera pública. Sem
mais comentários, evitando esclarecimentos
adicionais relativos aos códigos de utilização
do Facebook, Vicente posta frases, tiradas,
máximas provocatórias, esperando que isso lhe
produza interacções futuras.

Vinte exemplos:
1. “God! Uma criança com 8 anos pediume amizade! Será que precisa de ajuda nos
trabalhos de casa?”
2. “A desvantagem de se ser filho único é não
se poder bater no irmão.”
3. “A minha gata habituou-se aos meus
(maus) horários. Agora tem olheiras.”
4. “Pânico. O Edgar Allan Poe faz hoje 202
anos e ainda não sei o que lhe hei-de oferecer.”
5. “Hoje sonhei com a Mira Sorvino e o Paulo
Portas. Temo o pior.”
6. “Não tenho carta de condução. Nem carta.
Detesto semáforos na mesma.”
7. “Adoro crianças. Pena só serem infantis.”
8. “MADALENA pode ser um queque ou um
nome próprio. Prefiro que MADALENA possa
ser um “queque” no feminino.”
9. “O Sr. GODOT aceitou o meu pedido
de amizade. Agora só tenho de esperar
que apareça...”
10. Amar é acordar uma mulher que não se
irrita. Greguerias, Ramón Gomez de la Serna.
11. “Um dia fumei um persa, sabia a tapete.”
12. “Sobremesa: FUDIM PLAN!”
13. Ando dormente por aí. Se me
encontrarem convidem-me para um café, ou
para um homicídio.
14. Era uma vez um menino que tinha umas
orelhas muito grandes. Os outros meninos na
escola diziam-lhe que ele tinha orelhas de bicho.
O menino das orelhas grandes ficou muito triste.
Enforcou-se com a trela de um cão.

15. PROCURA-SE FERRERO ROCHER
PARA RELACIONAMENTO SÉRIO.
16. Hoje ouvi uma frase-mote para os meus
próximos tempos: “A felicidade está naquilo que
promete”. Será que daqui a uns tempos vou a
Fátima a pé (de joelhos não consigo) acender
uma vela complada no chinês do meu tamanho?
17. Olharam-se de janela a janela em dois
comboios que iam em direcções opostas, mas tal
é a força do amor que logo os dois comboios se
puseram a andar para o mesmo lado. Greguerias,
Ramón Gomez de la Serna.
18. As artes e os seus mais diversos locais
de apresentação – tal como a estrutura de um
prédio, a ordenação de uma cidade, as vias de
comunicação –, são lugares e habitações do
pensamento que revelam acções: gestos, filosofias,
princípios políticos, compromissos, ligações
e desligações, marcas de identidade, posições
territoriais, desafios, incitando, eventualmente,
a outras. Talvez seja também essa a felicidade que
se pode encontrar num acontecimento artístico, a
de levar para casa uma enorme vontade de acção,
nem que seja para, quando lá chegarmos, fazer
a cama e logo de seguida nos deitarmos nela.
“Em que é as artes contribuem para a minha
felicidade?”, Nelson Guerreiro
19. “Hoje fumei um cigarro chinês, mas não
sabia a sushi porque esses vêm do Japão.”
20. Os parêntesis caem das pestanas
dos escritores. Greguerias, Ramón Gomez
de la Serna.

Depois de ter obtido muitos likes após cada
partilha que não produziram um aquecimento
central revigorante de si no seu quotidiano,
Vicente viu-se confrontado com um dilema
variante entre uma dimensão egótica e uma
aspiração de pertencer a algo que o faz sentir
estilhaçado, já que o Facebook – para além
de ser um lugar de proximidade e de ligações
directas entre as pessoas e alguns animais
(sem terem consciência disso), mas também de
voyeurismo e exibicionismo por vezes patético
da vida privada das pessoas comuns –, assume
muitas vezes um tom de manifesto, onde todas
as pessoas-amigas (assim o desejem) podem ter
voz activa perante as (in)justiças e os males e os
bens do mundo, segundo as suas leituras do que
é a realidade.
Vicente começou a sentir-se confuso e
desconcertado, mas a proliferação da sua
imagem atraía-o. Deu mais uma oportunidade à
sua utilização, ao mesmo tempo que rarefazia a
sua permanência dentro da rede.
Paradoxalmente, reflectia Vicente, o Facebook
também era uma plataforma circunscrita e sujeita
a regras, habitualmente não lidas pelos seus
utilizadores, que se forem infligidas estimula
o exercício da censura, segundo a sua política
de controlo e aferição do teor dos conteúdos
políticos da rede, mais apertada depois de ter
entrado na Bolsa. A isto Vicente recusou chamar
liberdade total, pois nem tudo é possível de ser
dito, postado ou partilhado. Há limites. Em
suma, e ao contrário do que aparenta, não se
trata de um espaço livre de expressão máxima
do ser humano, donde que uma das suas
limitações típicas se pode atestar pelo facto de
não se poder desgostar.
Vicente era agora um ser diletante, já que
o Facebook lhe parece ser muito positivo,
pois gosta-se ou desfaz-se o que se gosta.
Não gostar não cabe nas suas possibilidades
expressionistas e comportamentais dos seus
frequentadores. É conforme nos/-vos dá. Talvez
seja por isso que, cogitava Vicente, não se pode
amar algo no Facebook ou será que não tardará
que a rede convoque os ideais românticos e
em vez de gostar vamos passar a ter que amar.
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Depois disto – pergunta-se Vicente – onde
é que sentiremos a batida do amor? Fora do
coração ou, melhor do corpo, mas dentro do
Facebook, será que vamos começar a dizer à
pessoa nutriente do nosso amor: Eu posto-te. Eu
partilho-te. Eu comento-te. Eu respondo-te. Eu
notifico-te muito. Eu pesquiso-te. Eu localizo-te.
Eu sigo-te. Eu se pudesse adicionava-te todos
os dias?
Esclareça-se e a bem da verdade que, por
outro lado, Vicente não é orientado pelo desejo de
operar uma crítica negativa ao Facebook. Vicente
está, acima de tudo, interessado em plasmar e
replicar, (constatando) o mais profundamente
que lhe é possível de que é feita essa rede social
e como através dela podemos apreender o zeigeist
(o espírito do tempo) dos nossos dias através da
sua teatralização.
Vicente, neste texto-partilha, é motivado
por uma vontade de examinar o mundo em que
vivemos, observando os modos como a nossa
imaginação realiza outros mundos possíveis
num contexto virtual. Aqui e agora Vicente está,
quanto muito, a produzir um desdobramento do
Facebook sem moralismos — qual espelhismo
irresistível —, nem distanciamento cínico.

2. Da natureza da sua emancipação à
actualização do seu estado
Vicente e depois de se sentir motivado a se
converter num activista da rede, transformou
os seus posts em estímulos-farpas levitadores
de tomadas de consciência dos seus usuários.
Tudo o que ele postava era da sua inteira
responsabilidade e estava à espera de reacções
para novas ligações face-a-face. Era, portanto,
um ser que habitava um lugar exibicionista de
inquietações, statements, emoções à flor da pele,
exageros retóricos, trejeitos hiper-realistas,
fixações obsessivas, discussões induzidas,
auto-modelações compulsivas, mas acima de
tudo um espaço-tempo estilizado que reclamava
uma partilha urgente e desejada, logo é um lugar
de manifestação superlativa.

Vicente perfilhou o Facebook como
um lugar de acção política confidencial e
confessional para atingir muitas pessoas, neste
caso, perfis de pessoas aqui-e-agora-presentes,
logo desvelador de perfis múltiplos, querendo
partilhar esse livro universal onde poderão
escoar quase todas as palavras do mundo. Vê-se
representado no perfil como um gigantesco
receptáculo distributivo de ideias, das mais
banais às mais poéticas, onde coexistirão duas
dimensões da realidade: a virtual e a sensível,
sendo passível de aqui se poder re-actualizar a
alegoria da caverna platónica.
Nessa frequência, Vicente sente-se como
um simulacro, no sentido de ser uma cópia ou
reprodução (im)perfeita de uma realidade virtual
– neste caso uma rede social planetária, na qual
o real é amplificado e transformado através
da tecnologia, transformando as expressões
comunicacionais de cada um ao mundo,
deambulando entre a pessoa real que produz os
comentários e as imagens virtuais que escolhem
para comentar, num discurso audível e visível
para um público diferente em cada noite, tal como
acontece no dia-a-dia, ou melhor, no minutoa-minuto facebookiano. Mais do que uma
personagem, Vicente sente-se uma voz-corpo
que tenta ser crível através da sua presentificação
no aqui e agora, sendo, por isso, mediador e
passageiro de uma realidade virtual.
Vicente começará a ser, por vezes, um
pequeno monstro incapaz de se mexer para
qualquer lado a não ser de um sofá para o outro,
não tendo qualquer espírito activo no corpo,
ensaiando o movimento nos conteúdos e na sua
partilha o tempo todo.
Nesses anti-movimentos, Vicente constatou
que existem aqueles mais inteligentes com
coisas para dizer e os outros que só mandam
beijos, bons-dias e coraçõezinhos estridentes,
graficamente falando. Mas também há os
crentes e os cínicos. Há os que se comprometem
e os que tentam agradar a todos. E também
há os que namoram e os que politizam, os
que trabalham promovendo-se e os que só
observam. E há ainda os que querem mudar
o mundo e os que se insultam uns aos outros.
É, no fundo, um autêntico lugar/não-lugar
burguês que representa o melhor e o pior das

nossas sociedades contemporâneas altamente
complexas, logo imperscrutáveis.
Vicente olha o seu perfil como, acima de
tudo, um palimpsesto de palavras, sons e
imagens, num ritmo infindável e vertiginoso
neste aqui-e-agora, procurando abolir, assim, a
permanência metafórica nesse nevoeiro digital
que se intitula Facebook e que o tolhe a distância
crítica. Deste modo, Vicente comprova essa
visibilidade enganadora, dando apenas uma
voz ou várias vozes a esses textos, ensaiando
arriscando uma possível transposição para a
cena dos mais variados comentários sobre a
vida política e mundana das nossas sociedades,
mas também das vidas íntimas e desejadas, logo
reinventadas, de cada um, através de formas de
subjectivação do eu, formulação foucaultiana em
História da Sexualidade: O Cuidado de Si (vol.
3), no modo como cada um se (re)apresenta
concretizado em operações partilhadas de
self-fashioning como sejam a criação
de alter-ego, persona e de novas personagens
ou até a apropriação doutras já existentes (os
super-heróis, por exemplo.)
Vicente é, a partir desse momento e à
semelhança do seu progenitor, um purgatório
de palavras que querem ser ouvidas e vistas em
tempo real. Vicente também vê a sua exposição
facebookiana como uma montra polifónica e
universal onde todos podem entrar sem bater
à porta. Esse salão, devidamente apetrechado
de todas as ferramentas necessárias à produção
das mais diversas imagens – qual vórtice da
Alice no seu maravilhoso país –, é a verdadeira
montra que exibe uma humanidade sedentária
e anti-social, cada vez mais desfigurada por
uma democracia neo-imperialista de discurso
desumano, onde o direito à opinião é o único
verdadeiro direito que ainda nos subsiste,
muitas vezes sem obtenção de resposta, mas
com direito a carga policial. Umberto Eco já
nos tinha avisado da faceta apocalíptica da
comunicação massiva que ilusoriamente nos
mantém ligados.

A bem da verdade, e sem ser estar a querer
influenciar a leitura do que aqui se apresenta,
Vicente congratula-se que este texto tenha
almejado o mote: gozar e ser gozado.
O que é que isso quer dizer?
Explico através desta epifania que se deu
quando a caminho das Caldas da Rainha me
deparo antes das portagens de Loures com uma
fila enorme de carros junto à saída da zona
comercial que dá acesso ao LoureShopping.
Subitamente vi-me a apitar numa cadência
igual à dos buzinões dos casamentos. Reduzi
a velocidade e contemplei as reacções dos
condutores e outros ocupantes das viaturas.
Invariavelmente, as suas expressões diziam:
–olha aquele otário pensa que nós estamos
num casamento. O atingimento desta qualidade
de atitude perante si e perante o mundo é tão
difícil, já que isso pressupõe uma abdicação do
controlo de uma imagem desejada. Sendo esse o
sítio em que nos queremos colocar, só nos resta
desejar que desfrutem. Goste-se ou não, por
agora o que importa é entrar. Sejam bem-vindos!

3. Volte-Face
Vicente num assomo reflexivo e estando a
beber um copo de vinho branco num bar-terraço
propício à elaboração interior, e sentindo o
seu corpo próximo do céu, vê-se espantado
com a tecnologização do mundo e com a sua
hiper-representação individual que assenta
na acumulação de experiências indirectas e
mediadas alegremente aclamando a profecia de
Guy Debord relativa à espectacularização do
mundo e da experiência.
Mesmo perfilando nas plataformas sociais,
Vicente vai à procura do corpo presente,
desejando sentir as imperfeições físicas e
existenciais e as imprecisões comunicacionais.
Nesse movimento, e depois de acabar o seu copo,
decide juntar-se à multidão e diluir-se nessas
danças de rua para penetrar o emaranhado de
auto-representações com um sorriso nos lábios,
talvez algumas vezes com a língua de fora num
dos cantos da boca.
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Vicente encaminha-se por ruas movimentadas
e observa como as pessoas se olham e descobre
nelas contradições irresolúveis como se
seus olhares denunciassem práticas de vidas
interditas. Vicente sente a cidade povoada de
pessoas que sentem que já olharam muitas vezes
para pessoas de uma maneira que não deveriam
ter olhado, procurando sacralizar intimimamente
esse eye-contact apenas com uma desculpa
esfarrapada guardada em segredo.
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Demarcando-se desses (des)cuidados ou
descuidos de Si, actualizando Michel Foucault,
Vicente à procura de um corpo desactualizado
senão existir em ambiente web. Vicente vai
co-existir nesses ambientes, mas irá reclamar
através de uma busca de experiências directas
um corpo vivo, manifesto, qual território de
prazer e de emoções à flor da pele.

Numa esquina de uma rua estreita com
prédios decrépitos e com três pessoas assomadas
à janela com as luzes apagadas dentro de casa,
Vicente cruzar-se-á com um corpo feminino
com quem descobrirá o mundo nessa noite.
Uma mulher encantadora, habitante da noite e
investigadora insaciável do desejo e procuradora
do prazer profundo da carne, admiradora de
uma sexualidade prenhe de poesia erótica e de
uma gramática cinematográfica na combustão
íntima dos corpos.

Vicente acorda sem saber onde está. Habita o
quarto sozinho, a penumbra confunde-o, iludindo
a constatação de que estaria só. Chama por ela.
Cloé. A sua voz é devolvida por um silêncio que
lhe produz melancolia. Vicente fica sofrível,
deleitando-se a recriar a sua imagem partilhada.
Considerando essas desmultiplicações como
buscas de prazer, Vicente procurar-se-á, nesta
actividade, fazer um passeio de mão dada com o
texto e onde se encontrará esse corpo feminino
que surgirá como imagem-evocação como se as
pessoas estivessem a ler o seu corpo a partir das
palavras ouvidas. Será portanto uma experiência
sinestésica. Ligue-se a aparelhagem sensorial.
GOSTO.
Vou partilhar.
213 Gostos.
33 partilhas.
Maio de 2015
Escreve em desacordo ortográfico

Under my skin,
I want you bad
NELSON GUERREIRO
1. Sacred body-image
Vicente, after being constantly requested,
during his Lisbon drifts, to be active online in
flesh and blood, did not resist to contemporary
solipsist temptations and created a Facebook
profile with assembled photos only and with
his image twisted or changed in odd situations,
as for instance in the bathroom after shaving,
kissing old ladies, in shopping centres eating
French fries in fast food restaurants, barechested not showing his face in saunas and
spas, in his house cooking tapas and looking at
the mirror costumed with extravagant clothes
and matching makeup.
Exploring the exhibitionist potentialities of
the world’s most expressionist social network,
he posted compulsively update statuses related
to the soul sharing them shrilly, like these ones:
— Vicente feeling like having constipation,
— Vicente feeling yawning,
— Vicente feeling like a posh scout,
— Vicente feeling hungry, being able
of eating an Indian restaurant buffet or a
Brazilian rodízio,
— Vicente feeling odd because he laughed
at other’s disgrace,
— Vicente feeling angry cause a Tuk-Tuk
is standing still in front of him,
— Vicente feeling motivated to write
an Anti Tuk Tuk manifesto, in which the first
sentence would be: Tuk Tuk my ass! (threewheeled cabin cycle auto rickshaw that serves
as urban transport which is widely used in big
cities such as Lisbon),
— Vicente feeling willing to write two
lyrics for two singing persons he met on a full
moon night,

— Vicente feeling touched because someone
said to someone: — Indelible is our love,
— Vicente feeling like killing somebody,
— Vicente feeling over-excited because he
is going to the theatre,
— Vicente feeling like getting laid,
— Vicente delighted cause he is drinking a
Mojito with suicidal tendencies,
— Vicente feeling willing to shake hands up
to the neck with a politician of the European space,
— Vicente feeling willing to eat a cheese
burger with onion confit and rocket salad and
honey mustard,
— Vicente feeling willing to disappear
from the earth’s surface and only come back after
an earthquake with devastating consequences,
— Vicente melting cause he has M&M’s in
his hands,
— Vicente feeling like picking up purple figs
and immediately eating them under a leafy tree,
— Vicente feeling like reading Dostoievsky
despite the heat in Lisbon streets,
— Vicente feeling depressed for no reason
at all,
— Vicente feeling happy when everything
is sorted out,
— Vicente feeling excited because he learned
two new verbs: rabinhar and enqueijar, of which
the definition is not given to guaranty the same
effect, in case of total or partial ignorance,
— Vicente feeling inconvenient because
he said something to somebody that bothered
him just because he said he likes people who
start sentences with the word “basically”,
— Vicente getting hot because he was
victim of ungratefulness,
— Vicente feeling willing to have a
ménage-a-trois with two persons dressed like
a corvine,
Vicente would have seen, in those expressions
of Himself when covered by the distance
produced by technological mediation, that
Facebook is like a comfortable place opening
its doors for communalising, in other words,
to provide a sense of community for those who
visit it often, stimulated by the co-presence of
friends and many profile persons which one

day can become friends as well, pursuing the
gathering of pre-existent diffuse solidarities:
the world in which we live in and the originary
asymmetry between body and virtual reality, in
here, however, without definitions, impositions
or hierarchic subjugations.
Vicente felt, therefore, at ease.
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Astonished by the way he saw the real and
reinvented life exposed, Vicente would spend
his days gathering, editing and (re)writing for an
essay-fiction work project, public conversations
and private dialogues (properly unauthorised),
posts, personal manifestos, music and other
contents; being most of it shared expressions,
answering the invading question: what’s on your
mind?, in the world’s most used social network.
“Allow me an absent self critical observation,
hence, of paternalism: when we bet (post) what
we are thinking of, will we not be renouncing
uncritically from what is, in these times of
extreme visibility, the last hideout of our
individual liberty? Let’s proceed.”
349 likes.
45 shares.
Vicente, sunk in that collecting process,
sparks questions of ethics about the virtual
glean, but rapidly concludes that he can
proceed appropriating some contents freely,
having as presupposition its potential usage
out of its context, yet the most part of them
are accessible, hence belonging to a public
sphere. Without no more comments, avoiding
additional clarifications relative to Facebook
usage codes, awaiting the production of future
interactions by it.

Twenty examples:
1. “God! An eight year old child requested
my friendship! Does he/she need help with
homework?”
2. “The disadvantage of being a single child
is not being able of fighting with the brother.”
3. “My cat has got used to my (bad) schedules.
She now has shadows under the eyes.”
4. “Panic. Edgar Allan Poe’s 202 years
birthday is today and I still don’t know what to
offer him.”
5. “I dreamed today with Mira Sorvino and
Paulo Portas. I fear the worst.”
6. “I have no driver’s licence. Nor licence.
I still hate traffic lights.”
7. “I love children. Such pity they are
so childish.”
8. “MADALENA can be a muffin or a
person’s name. I rather go for MADALENA to
be a “muffin” in the feminine.” (In Portuguese,
queque (muffin) is a masculine word while
Madalena (Madeleine) is feminine but if queque
was in the feminine in Portuguese would
become queca which means getting laid).
9. “Mr. GODOT has accepted my friendship
request. Now I just have to wait until he
appears...”
10. To love is to wake up a woman who
doesn’t get mad. Greguerias, Ramón Gomez de
la Serna.
11. “Once I smoked a Persian, it tasted
like carpet.”
12. “Dessert: FLAN!”
13. I stroll around numb. If you find me
invite me for a coffee or for an homicide.

14. Once upon a time a little boy had very
big ears. The other kids at school told him he
had creature ears. The big ears kid got very sad.
Hanged himself with a dog leash.
15. LOOKING FOR A FERRERO ROCHER
FOR A SERIOUS RELATIONSHIP.
16. Today I heard a motto sentence for
my further times: “Happiness is in what is
promised”. Will I walk to Fátima soon (I can’t
do it on my knees) and light a candle of my size
“blought” in the Chinese store?
17. They looked at each other from window
to window in two trains travelling in opposite
directions, but such is the love strength that the
trains started travelling in the same direction.
Greguerias, Ramón Gomez de la Serna.
18. Arts and its several places of exhibition — like
a building’s structure, a city’s assortment, the
communication ways —, are places and houses
of thought which reveal actions: gestures,
philosophies, political principles, compromises,
connections and disconnections, identity marks,
territorial positions, challenges, encouraging,
eventually, others. Maybe that happiness is also
the one that can be found in an artistic event, the
one of taking home an enormous will of action,
even if only, when we get there, to make our
bed and lay in it straight after. “In what do arts
contribute to my happiness?”, Nelson Guerreiro
19. “Today I smoked a Chinese cigarette, but
it didn’t taste like sushi because those come
from Japan.”
20. Parenthesis fall down from the
eyelashes of writers. Greguerias, Ramón
Gomez de la Serna.

After getting many likes after each share
which did not produce an energising central
warming of himself and his everyday, Vicente
saw himself confronted with a varying dilemma
between an ego dimension and the longing for
belonging to something which makes him feel
shattered, as Facebook - besides being a place
of proximity and direct connections between
persons and some animals (who are not aware
of that), but also of voyeurism and exhibitionism,
sometimes pathetic, of the common person’s
private life taking over a manifesto tone, where
all friends-people (as long as they wish it) can
have an active voice over the injustice and
bad and good of the world, according to their
understanding of what reality is.
Vicente has started to feel confused and
perturbed, but the proliferation of his image
attracted him. He gave another chance to his
usage, at the same time as he made scarce his
permanence in the network.
In apparent self contradiction, Vicente
reflected, Facebook was also a platform
circumscribed and surrendered to rules,
normally not read by its users, which in
case of being broken stimulate the exercise
of censorship, according to its control and
assessment of the politic contents of the
network, stricter after starting to make part
of the Stock Market. Vicente refused to call
this total freedom, because not everything
could be said. There are limitations. Summing
up, and opposite to what it looks like, this is
not a space for the human being’s maximum
free expression, from where one of its typical
limitations can be proved by the fact that you
aren’t able of not liking.
Vicente was now a dilettante being, as
Facebook seems a very positive thing to him
because you can like posts, regret it and take
it back. Not to like is not an expressionist and
behavioural possibility of its users. It is as we/
you like. Maybe therefore, pondered Vicente,
you can’t love something on Facebook or soon
the network will convoke the romantic ideals
and instead of liking we will start loving. After
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this — Vicente asks himself — where will we feel
the love beat? Outside the heart or, better said
outside the body, but inside Facebook, can it be
that we will start saying to the person nutrient
of our love: I post you. I share you. I comment
you. I notify you a lot. I search you. I follow
you. If I could I would add you every single day.
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It has to be clarified that, on the other side,
Vicente is not oriented by the desire of operating
a negative critic to Facebook. Vicente is, above
all, interested in shaping and replicating, (finding
out) deeply what that network is made of and
how we can learn from it the zeigeist (the spirit
of time) of our days through its dramatisation.
Vicente, in this share-text, is motivated by
the will of examining the world in which we
live in, observing the ways how our imagination
makes other worlds possible in a virtual context.
Here and now Vicente is, as much, producing
a Facebook spin-off without moral — what
irresistible mirage —, or cynical detachment.

2. From the nature of his emancipation
towards his status update
Vicente, and after he felt motivated in
converting himself in a network activist,
transformed his posts in a barb-incentives
levitator of awareness of its users. All he posted
was of his entire responsibility and he was
waiting for the reactions in order to get new
face-to-face connections. It was, therefore, a
being which inhabited an exhibitionist place
of uneasiness, statements, under the skin
emotions, rhetorical overstatements, hyper
realistic gestures, obsessive fixations, induced
discussions, compulsive auto-modelling, but
above all a stylized time-space which claimed
an urgent and wanted sharing, hence a place of
superlative display.
Vicente affiliated Facebook as a confidential
political action place to reach many people,
in this case, profiles of people here-and-now
present, hence uncovering of multiple profiles,
aiming to share that universal book where they
can drain almost all words of the world. He sees
himself represented in his profile as a gigantic

distributive receptacle of ideas, from the most
common to the most poetic ones, where two
dimensions of reality will coexist: the virtual
and sensitive, being possible here to update the
Parable of the Cave by Plato.
In that frequency Vicente feels like a
simulacrum, in the sense of being a copy or
(im)perfect reproduction of a virtual reality - in
this sense a planetary social network, in which
the real is amplified and transformed through
technology, transforming the communicational
expressions of each one to the world, drifting
between the real person which produces the
comments and virtual images which they
choose to comment, in a audible and visible
speech for a different audience each night, as
it happens in daily life, or better said, in the
minute-by-minute life of Facebook. More than
a character, Vicente feels a body-voice which
tries to be credible through being present in
the here and now, being, therefore, a transient
mediator of virtual reality.
Vicente will start being, at times, a little
monster incapable of moving anywhere except
from a coach to another, not having any active
spirit in his body, rehearsing the movement in
his contents and his sharing all the time.
In those anti-movements, Vicente became
aware of the existence of those more intelligent
than others in what they have to say and those
who only send kisses, good mornings and little
strident hearts, graphically speaking. But there
are also the believers and the cynical ones.
And also the ones who date and the ones who
politicalize, the ones who work and promote
themselves and the ones who watch. And there
are, still, the ones who want to change the
world and the ones who insult each other. It is,
deep down, an authentic bourgeois space/notspace which represents the best and the worst
of our highly complex, therefore unfathomable,
contemporary societies.
Vicente looks at his profile as, above all, a
palimpsest of words, sounds and images, in
an endless and vertiginous rhythm in this
here-and-now, aiming to eradicate, that way,
the metaphoric permanence of that digital fog

entitled Facebook and that critical distance able
of hindering it. This way, Vicente confirms that
misleading visibility, giving only a voice or
several voices to those texts, rehearsing, risking
a possible transposition to the scene of the most
diverse comments about political and daily life
of our societies, but also of intimate and wanted
lives, therefore reinvented, of each one, through
ways of subjectification of the self, as Foucault
called it in History of Sexuality: the care of the
self (Vol. 3), in the way each one (re)presents
himself accomplished in shared operations of
self-fashioning like the creation of an alter-ego,
persona and of new characters or even the
appropriation of others already existing (super
heroes for example).
Vicente is, from that moment on and like his
progenitor, a purgatory of words which want
to be heard and seen in real time. Vicente also
sees his Facebook exposure as a polyphonic
and universal show-window where everybody
can come in without knocking at the door. That
ballroom, properly equipped with all necessary
tools for the production of the most diverse
images — what vortex of Alice in her wonderful
world —, is the real show-window which
exposes a sedentary and anti-social humanity,
more and more deformed by a neo-imperialist
democracy of merciless speech, where the right
to an opinion is the only real right we still
have, many times without an answer, but with
right to the burden of police. Umberto Eco had
already warned us about the apocalyptic face
of massive communication which deceptively
keeps us together.
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To be honest, and without wanting to
influence the reading of what is presented here,
Vicente congratulates himself that this text has
aimed the motto: to make fun and to be made
fun of.
What does that mean?
I explain through this epiphany I had when
on my way to Caldas da Rainha I get across a an
enormous line of cars before the toll of Loures
coming out of LoureShopping commercial
area. Suddenly I saw myself tooting in an equal
cadence as the ones of weddings. I slowed
down and watched the reactions of the other
drivers and occupants of the cars. Inevitably,
their expressions said: — look at that jerk, he
thinks we are in a wedding. The impact of this
attitude’s quality before oneself and before
the world is so harsh, because it assumes in
advance to renounce the control of a wanted
image. Being that the place in which we want to
place ourselves, we just have to wish for them
to enjoy it. Like it or not, for now what matters
is to come in. Welcome!

3. Turn your face around
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Vicente in a reflexive hulk and drinking a
glass of white wine in a terrace bar, propitious
for interior elaboration, and feeling his body
close to the sky, sees himself shocked by
the techno-logicality of the world and by
his individual hyper-representation which
is grounded in the accumulation of indirect
experiences happily mediated sheering on
the prophecy of Guy Debord relative to the
spectacularization of the world and experience
becoming a spectacle.
Even standing in social platforms, Vicente
looks for the present body, wishing to feel
the physical and existential imperfections
and communicational imprecision. In that
movement, and after his body ends, he decides
to get together with the crowd and dilute himself
in those street dances in order to penetrate the
tangled of auto-representations with a smile
on his lips, maybe sometimes with his tongue
hanging in one of his mouth corners.
Vicente walks through busy streets and
observes how people look at each other and
find out in them insoluble contradictions as if
their looks would accuse interdict life practices.
Vicente feels the city populated by people who
feel like they have looked many times to other
people in a way they shouldn’t have, pursuing
the sacralization of that close eye-contact only
as a bad excuse kept in secret.
Delimiting himself from that care(lessness)
or negligence of the Self, updating Michel
Foucault, Vicente is pursuing an out-of-date
body, the one that does not exist if not present
in web environment. Vicente will co-exist in
those environments, but he will claim through
a direct search of experiences the living body,
manifest, that territory of pleasure and emotions
under the skin.

On a corner of a narrow street with decrepit
buildings and with three persons at the window
with the lights turned off inside the house,
Vicente will come across with a feminine body
with whom he will discover the world that
evening. A lovely woman, inhabitant of the
night and insatiable researcher of desire and
who looks for the flesh profound pleasure,
admirer of an erotic poetry breeding sexuality
and of a cinematographic grammar in the
intimate combustion of bodies.

Vicente wakes up unaware of where
he is. He inhabits the room by himself, the
half shadow confuses him, deceiving the
substantiation of being alone. He calls for her.
Cloé. His voice is returned by a silence which
produces melancholy. Vicente rests suffering,
delighting himself in recreating his shared
image. Considering this unfolding as pleasure
pursuits, Vicente, will look for, in this activity,
a stroll hand by hand with the text where that
feminine body will be found emerging as
evocation-image as if people would read his
body from the heard words. It will therefore
a synesthetic experience. Let’s turn on the
sensorial hi-fi.
LIKE.
I’m going to share.
213 Likes.
33 shares.
May, 2015

Alessandro Lupi
Fragmentos de realidade [Fragments of Reality]

O sol, o vento, a luz, o espaço. O meu trabalho sítio-específico para o VICENTE é um jogo de
espelhos que flutua no espaço. De acordo com as condições do tempo e o ponto de vista do espectador,
gera uma reflexão entre o visível e o invisível, criando uma obra que nunca é a mesma. AL

The sun, the wind, the light, the space. My site specific work for VICENTE is a game of mirrors
that fluctuate in the space and which depending on the weather conditions and the point of view
of the spectator, generate a reflection between the invisible and the visible creating a work that is
never the same. AL
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Desenho de / Drawing by Alessandro Lupi

VICENTE

Sagrado, Corpo e Imagem
MÁRIO CAEIRO
Relíquias de estado
Seja como for, quem embarca não desembarca igual. A barca é símbolo da mais profunda e constante viagem, […]
símbolo de transição e passagem, de metamorfose, de conversão de um limite em limiar.
Paulo Borges

Há no culto das relíquias dos santos um
elemento remoto que ultrapassa a questão
afectiva do guardar um pedaço de algo físico,
capaz de nos reconectar espiritualmente com um
todo venerado: nos alvores do cristianismo, as
relíquias de partes dos corpos de mártires eram
importantes, pois considerava-se que seriam
estes os primeiros a levantar-se no momento
da ressurreição, liderando os fiéis a caminho da
vida eterna. Na Idade Média, práticas como a de
manter uma vela acesa iluminando as relíquias,
dia e noite, foram o lado quotidiano de estratégias
de place branding que chegaram a apresentar
como verídicos e sacros saquinhos com o pó
do qual Adão foi criado… Independentemente
da sua veracidade, as relíquias alimentam uma
tradição de veneração cuja dimensão teológica
não pode ser menosprezada.

religiosas e ideológicas (o rei,1 o bispo,2 as
diferentes comunidades cristãs – moçárabes,3
cónegos da Sé4 e regrantes de S. Vicente –, a
‘ajuda’ estrangeira dos cruzados do norte
da Europa…).

Lisboa, setembro de 1147. A trasladação
de São Vicente pode-se considerar como
símbolo da cristianização definitiva da cidade
(José Mattoso) e a expressão de uma vontade
de sacralizar a (Re)conquista, encobrindo
a carga negativa que o saque constituíra
(José Sarmento de Matos). Com efeito, se a
narrativa ‘oficial’ da chegada de S. Vicente
ilustra o ideal de adventus e consensus típico
das trasladações desde os primeiros séculos
da Cristandade, sabemos hoje, lendo entre
as linhas dos relatos, que se tratou de um
episódio com nuances políticas extremamente
complexas. O corpo do mártir funcionou
não apenas como contentor ideal, veículo
perfeito (Philip Cabau), mas espécie de mesa
de negociações entre diferentes sensibilidades

1.
[…] não é com certeza de braços abertos que a cidade
recebe o novo rei, nota Sarmento de Matos.

Mas mais, Vicente torna-se subitamente o
estandarte do Povo de Lisboa – dano-colateral
da tomada da cidade –, ao mesmo tempo
que resgatando in extremis a dignidade da
importantíssima comunidade moçárabe que
sofre o momento refundador (Sarmento de
Matos) como uma brutal acção de colonialismo
religioso (Picoito). Assim, os ‘pedaços’ de Vicente
foram usados por Afonso Henriques não apenas
para controlar simbolicamente a comunidade
moçárabe, mas ainda para estabelecer boas

2.
Eficaz e sem limitações, Gilberto Hastings dá curso ao
seu múnos eclesiástico, limpando com atenção cirúrgica os traços
arreigados das antigas devoções. E ciente de que tal tarefa passa
também pela linguagem estética, lança-se à tarefa ingente de
reconstruir de raiz a catedral, como quem sabe que desta forma
drástica se apagam sinais da tradição, se conformam gostos e se
refazem hábitos. (Sarmento de Matos)
3.
Misturados com os árabes, como são deliciosamente
referidos por Mestre Estevão (Milagres de São Vicente Dados a
Púbico em Lisboa por Mestre Estevão, Chantre da Sé Ulissiponense).
4.
Sarmento de Matos: Fica-se deste modo a saber que, ao
instalarem-se em Lisboa, os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho,
os Crúzios de Coimbra, assumem a tutela de um local sacralizado
pela gesta da cruzada estrangeira, simultaneamente, ao escolherem
a invocação de São Vicente, futuro padroeiro de Lisboa, afirmam
a vontade de chamar a si um santo de especial devoção do mundo
mediterrâneo, e entranhado culto em Lisboa, ligado pela lenda
moçárabe à costa ocidental. Os Crúzios, sob a égide de D. João
Peculiar, mantém-se, no seguimento da acção coimbrã, como
amortecedores de tensões, empenhando-se em congraçar nos louvores
divinos as preces de todas as crenças, por mais desvairadas que
sejam as fontes donde emanam ou as raízes em que se alimentam.

relações com a comuna islâmica e, decisivamente
para a paz social, deixar respirar a sensibilidade
meridional (Sarmento de Matos) em todos os
seus matizes.

enquanto a outra permanece voltada para o invisível.
A imagem não é uma aparição; é uma simples
aparência. Em face dos pares natural-sobrenatural,
visível-invisível, a imagem institui uma dimensão
nova, um outro domínio: o ilusório, o fictício, aquilo a

Vicente é o símbolo maior de uma realpolitik
cujos detalhes os traços grossos da História
dificilmente serão capazes de reter.5 Em suma,
a sua chegada numa barca (trama nebulosa,
ao mesmo tempo real e mítica) é um momento
sacro que adquire fortíssima carga mediática
precisamente porque corresponde, por um lado,
a um monumental esforço para unir díspares
vontades6 e, por outro, já se enuncia como ícone
máximo da capital da Luz.7
Haveria lá melhor imagem para a
possibilidade de um redentor horizonte
colectivo? Ainda que me deixe deliberadamente
na dúvida – se se trata tão somente do santo
ou também da misteriosa personagem que
Sarmento de Matos inventa no seu romance
para transmitir a origem moçárabe – pergunto:
quem senão Vicente poderia traçar na sua
época tal providencial linha de fuga na
paisagem, docemente animada por uma
graciosa calma vital?
A suavidade marinha de Vicente serena a atitude
crispada e continental do cavaleiro. Traz a Afonso a
habilidade do político, preocupado em prosseguir com
justiça o governo das gentes díspares que lhe cabem
por distribuição divina […]. A seu lado, como alter ego,
recortar-se-á doravante a silhueta de Vicente, doce
versão com que por então se reveste a tutela de Cristo
que, «como uma fonte de luz, ou como uma embalada
claridade ou como um terno sol saído do abismo»,
faz confluir sobre o mar os olhares de uma multidão
sedenta por descobrir a missão capaz de lhe incutir
sentido. […] Lisboa rejubila. […] Aprende à sua custa
que as lágrimas de ontem se secam com as alegrias de
amanhã, ou melhor, como diz a poética do Pascoaes,
que «Não há lágrima que não reluza ao dar-lhe o sol».
José Sarmento de Matos

Um providencial laboratório de imagens
O símbolo religioso pressupõe que o sobrenatural
surja na natureza para aí aparecer sob a forma de
realidades duplas, das quais uma face se deixa ver,

que hoje chamamos arte.
Jean-Pierre Vernant

As imagens da arte e dos ídolos religiosos
terão isso em comum: serem concretas, sensíveis,
concisas, delimitadas, para que possam ser abarcadas
num só olhar, uno intuito. Vernant sintetiza: Na
imagem figurada vê-se o todo num só momento.
O fragmento reconstitui uma cosmovisão e seu
espírito, para além dos limites do discurso: uma das
características do símbolo religioso é a sua ambição
de abrir caminho para uma realidade que se trata
menos de representar do que de manifestar.
VICENTE é nestes termos um intenso
laboratório de imagens onde cabem muitos
pensamentos. À Travessa do Marta Pinto
aportam mensagens do outro, mensagens do
mundo. Assim como em tempos quis Vicente
aportar à capital para se tornar seu Patrono,

5.
Pedro Picoito: O corpo incorrupto de S. Vicente, o grande
mártir da Hispânia pré-gótica e pré-islâmica, representaria assim,
para os moçárabes de Lisboa no século XII, a sobrevivência colectiva
do grupo contra as investidas do rei [D. Afonso Henriques] e do
bispo, tal como já fizera, para os moçárabes do Algarve nos tempos
posteriores ao século VIII, face aos invasores muçulmanos. […] Se até
aqui a narrativa se polarizara em torno da rivalidade implícita entre
os moçárabes e os outros cristãos, como vimos, agora entra em jogo
a rivalidade muito mais explícita entre a catedral e o mosteiro de
S. Vicente, uma rivalidade que alimentaria intermináveis disputas
canónicas nos séculos seguintes.
6.
Picoito: Na Lisboa da segunda metade do século XII,
todas estas comunidades veneravam São Vicente, mas um São
Vicente diferente. Todas tinham a sua própria “estética da recepção”,
para usar o conceito célebre de Hans-Robert Jauss, do grande
mártir hispano-romano. Para os moçárabes, ele era um símbolo de
resistência ao novo poder vindo do norte. Para os cristãos portugueses
e “francos”, era um símbolo do domínio sobre o sul conquistado. Um
dos sinais mais claros da assimilação da identidade moçárabe pela
nova cultura dominante em Lisboa será justamente a conversão de
São Vicente em padroeiro do concelho e da diocese. Uma assimilação
que começa às primeiras horas de 16 de Setembro de 1173, longínqua
manhã em que os paroquianos da igreja de Santa Justa perdem a
posse física das relíquias vicentinas para o cabido da catedral.
7.
Esta ressonância já propriamente esotérica do mito
de São Vicente, relaciona o tropo da Esperança com o conceito
de Providência: Lisboa a caminho de tornar-se cabeça da Europa.
Não esqueçamos igualmente que o mártir representa (in)
conscientemente forças simbólicas ancestrais, laborando no seio
de transmutações místicas como a de Lusina (de luzia, luz) mestra
companheira do deus Lug, envida por este a ensinar as suas artes
aos humanos dos celtiberos numa redentora Santa Luzia que vem
para concretar a incorrupção da Luz do Ministério da Igreja por
pertencer a Deus e que homem mortal algum conseguirá corromper.
(José Manuel Adrião)
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chegada fundamental que definiu um destino
para a cidade e a enobreceu, hoje uma arte
contemporânea de todos os tempos parte de
Belém para explorar dimensões surpreendentes
do lugar-Lisboa. Recorro a palavras de Afonso
Cruz, para lhe esboçar o carácter: A identidade
constrói-se precisamente com novas ideias, novos
caminhos, novas ligações e empatias.
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VICENTE vai assim desenvolvendo um
imaginário de forma incoerentemente una e
solidamente ambígua. Este labor da arte num
conceito preciso, mas que é ao mesmo tempo um
mecanismo para gerar interrogações, é intuído
a partir de um caleidoscópio de discursos:
histórico, artístico, místico, especulativo…
Volto a Afonso Cruz: Neste caso, a questão do
bem e do mal. Existe um lugar para tudo estar
bem e inúmeros para tudo estar mal. O nosso
coração só tem um peito para estar. Todo o
universo à sua volta, sendo literal, é um lugar
errado. Implicaria a nossa morte. O mal é uma
presença constante, tonitruante. O bem é pontual
e exige uma organização difícil de explicar. E,
no entanto, cabe ao ser humano fazer aquilo que
tem feito ao longo da história: arranjar lugares
fora […] novos espaços. A criatividade e a cultura
são isso mesmo, ousar desarrumar as ideias e
encontrar-lhes novas caras […] novos caminhos.
Podíamos, por exemplo, pegar num urinol, virá-lo
ao contrário, chamá-lo “fonte”. Não sei se alguém
já se lembrou disso.
Quem teve a oportunidade de assistir à
ópera Cabaret Vicente (2014), de José Eduardo
Rocha, há-de lembrar-se como os episódios da
martiriologia do santo – que surge como estrela
pop, rodeado das suas groupies (JER) – foram
transformados numa desempoeirada reflexão
sobre a articulação do(s) nosso(s) corpo(s) com a
vida. A encenação des/re-velou a mecanicidade
do mito, sem perder de vista a hipótese de
um sagrado social, pedra de toque de um
humanismo plástico e crítico que – a brincar a
brincar… – promove o sentido (do sagrado) para
além da significação (do religioso).
Isto é, na ópera como noutras acções deste
Projecto, a mitografia de S. Vicente torna-se
operativa. Os leit-motivs psicodramáticos
relacionados com o tempo, a luz, a morte, o mar

ou a viagem, toda a beleza do passionário de
S. Vicente, tornam-se a expressão pungente de
uma superação do sofrimento. É uma paisagem
de ideias em que está implícita uma reflexão
fundamental sobre a relação do Homem com a
Natureza, relação arcaica e essencial. Por outras
palavras: se a qualquer templo se exige que seja
o lugar para albergarmos formas de expressão
figurada das potências do além, tornando-as
presentes aos olhos dos fiéis; e já que a arte é
um terreno de códigos em aberto no seio dos
quais os criadores e as obras estabelecem os seus
próprios rituais; VICENTE assume-se como uma
manifestação do espiritual que propõe inovadoras
actualizações do sagrado.

Reconfigurar o mundo
[…] the primary engagement with the world
is

experiential,

enveloping

and

undeniably

composed of images that make spaces that images
attempt to capture.
Markus Miessen & Shumon Basar

(S.) Vicente tem-se revelado um inspirador
repositório de ideias, um potencial de storytelling
que tivemos a ‘sorte’ de encontrar quase esquecido,
por (re)nascer. É historicamente uma figura
síntese, que chega a ser não apenas tolerada como
venerada tanto pelos muçulmanos como diferentes
comunidades cristãs em plena Idade Média.
Cruzando os séculos, (S.) Vicente surge como
entidade complexa que é simultaneamente uma
coisa e outra reciprocamente antagónicas; através
de uma técnica de coabitação que surge como o
repositório de um conjunto de imagens que estão
para lá de uma dicotomia básica bem/mal.8
O tandem Vicente-VICENTE invoca portanto
poderosíssimos tropos – imagens-pensamento.
Temos o tema da incorruptibilidade do corpo
do mártir, representando a vitória sobre a
matéria e a resiliência da vontade humana
(donde o étimo Vincens, aquele que vence

8.
Sublinha a este propósito Palma Dias: até ao ocaso do
santo, por volta do séc. XVI, o cristianismo ainda não tinha conseguido
dualizar o universo em dois mundos separados com os seus santos
de um lado e os seus demónios no outro, até porque, entidades como
São Vicente o evitavam, por ele ser uma e outra coisa.

sempre); temos a associação-extensão animal
da figura santa aos apocalípticos corvos (que
por sua vez se metamorfoseiam ora em solares
símbolos ora em marinhas corvinas9); temos
toda uma cosmologia arcaica (o segredo da
repetição dos dias e das noites, senhor da luz e
das trevas) que é ‘encarnada’ num santo que se
torna dispensador de luz e da sabedoria que a
envolve, um santo que é um santo diferente dos
outros santos, precisamente pelas suas virtudes
metamorfósicas; temos uma infra-estrutura
mítica que alimenta um culto que por sua vez
assenta numa arqueologia cultural sem limites
temporais (um milhão de anos de sistemática
permanência humana no promontório e suas
redondezas!); temos o cadinho do renascimento
Manuelino e as Descobertas, consubstanciando-se
nesse ‘livro’ que são os Painéis de São Vicente,
díptico que nos convoca para uma até aí inédita
performatividade do Povo; temos finalmente
a dimensão histórico-política específica de um
episódio crucial para os alvores da nacionalidade,
Vicente como o resultado de um compromisso
entre mediterrânicos e indígenas, entre invasores e
invadidos, e como tal uma entidade de excepcionais
dotes de abrangência.
Apetece acrescentar, não há santo com
melhor currículo para motivar o reencontro
artístico com uma Lisboa capital do mito – o
tal nada que é tudo –, numa época em, expostos
a uma gargantuesca avalanche de imagens
digitais, amplos sectores da sociedade são
insensíveis aos ritos cristãos, desconhecendo
a própria ‘imagiologia’ católica. Um Santo
Luminotécnico como São Vicente não haverá
assim de se melindrar por partirmos da sua relação
crítica com as luzes do mundo para pensarmos
de que forma as imagens da arte – figurações
requintadas, com carácter ao mesmo tempo técnico
e ilusionista, ligadas ao domínio da ficção estética
(Vernant) podem tornar-se imagens interiores da
potência cidadã.
Na génese da visão de todo este Projecto
está por isso o cartografar dos farrapos de um
mito que sobrevivem na memória colectiva
(pavimentos em calçada portuguesa, candeeiros
urbanos), mas igualmente a promoção de uma
sensibilidade sempremergente. A ideia é que
no nosso próprio terroir cultural se encontram

as raízes para um universalismo que possamos
exportar com orgulho. Noutros termos ainda, se
a cidade é o nosso mundo, a vida urbana o nosso
meio, então Lisboa seja a nossa bandeira. E é isso
que está em causa quando pensamos em termos
de nação – termo que deriva de ‘natureza’!
Somos todos filhos da nação mas legitimamente
apenas desde que em ressonância com o que
nos define colectivamente enquanto urbanidade
ciente das coisas do mundo.
Claro que a cidade é indissociável dos
símbolos que nela são partilhados. Lisboa ‘nasce’
no séc. XII com essa poderosa cumplicidade de
um elemento ‘de fora’, que une toda a força do
cosmos à potência de um premente objectivo
cultural. (S. Vicente) representa um esforço
deliberado para diferentes comunidades fazerem
parte do mesmo todo – a natureza de Lisboa – aliás
tal como a podemos ainda hoje reconhecer na
bandeira gironada da cidade, símbolo codificado
da noite e do dia, das trevas e da luz em
perpétuo, regular e redentor fluxo. Reinventar
a mitografia póstuma de Vicente através da
arte, do pensamento e da conversação é então
ensaiar uma interiorização crítica dos dados
históricos e lendários, agora num ambiente em
que o futuro se nos afigura mais como abismo
que como horizonte escatologicamente correcto.
No nosso VICENTE, em 2015, tudo isto
traduz-se num inusitado mix de land art urbana
(Alessandro Lupi), performance social (Gabriele
Seifert) e objet trouvé musical (Rochus Aust)…
fora o mosaico dos textos deste folio. É assim
que o nosso VICENTE, pura animação simbólica,
resiste ao processo de desrealização do mundo

9.
José Manuel Adrião: Os corvos são, simbolicamente, as
aves detentoras da Sabedoria Divina que auguram o Passado e o
Futuro […] o corvo, ave profética mensageira dos deuses, totem do
deus solar Lug, chamava-se em lígure Lu ou Li, vindo a estar na
raíz do nome Lisboa ou Lusibona. Jacinto Palma Dias: […] após o
dilúvio, cabe ao corvo a diligência de prospeccionar o além, isto é, ele
pertence simultaneamente ao mundo organizado (arca de Noé) e ao
caos (águas diluvianas) […] Assim aqueles dois animais agoirentos e
infernais que escoltam o santo jacente no barco, imagem que constitui
o logotipo que à cidade de Lisboa foi oferecido, não são outra coisa
senão uma extensão visual do próprio santo, transportanto através
dessa representação a cor infernal da profundidade aquática, da
noite e da estação invernal – o negro e simultaneamente as asas da
sua libertação – resolvendo-se imaginariamente assim o problema
da simultaneidade dos incompatíveis de que Vicente era o difícil,
mas, por isso, o aclamado patrono.
Jacinto Palma Dias
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(Jeudy) através de redes informacionais que
constituem o referente dos efeitos de sentido
que os próprios media produzem… VICENTE é
isso, a hipótese de uma comunidade de imagens.
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Ou seja, neste quadro inédito da cultura
visual, a humildade, localidade e especificidade
da nossa apropriação do mito religioso funciona
como um nano-humanismo experimental.
Assim as vejo, à subtil intervenção urbana
de Alessandro Lupi (instalando um móbil
de pequenos espelhos no espaço público) e
às performances e vídeo de Gabriele Seifert
(a sabedoria dos sentidos, da nossa própria
mente e do corpo num processo uno). Lupi
como que trazendo para a rua o que Raoul
Kurvitz encerrara delicadamente no templo10,
Seifert consagrando as máscaras que Leon
espalhou pela cidade. Tudo ao som do ludismo
meta-operativo de Rochus Aust, teutónica e
cavalheiresca manobra de diversão.

Corpo santo, novas viagens

No VICENTE do ano passado, o trabalho
de Raoul Kurvitz, artista estónio orgulhoso
das suas raízes pagãs, condensou este tipo de
amplas complexidades culturais de uma forma
imediata e tangível. A Ermida transformou-se
num espaço vivenciável, encenando-se sagrado
para além dos códigos estritos da arte (ou,
naturalmente, da religião). Como em muitas
das suas obras, o espaço foi pensado a partir
da arquitectura, podendo encarar-se como uma
escultura habitável pelos corpos perplexos dos
espectadores. Este sagrado pós-industrial – o
mesmo de outras suas obras como Maelström
(1999 / Cosmic Underground, 201211) ou Cathedral
(1999 / Bella Skyway Festival, 201312) – foi menos
uma provocação retórica que a afirmação do
espaço artístico como um templo cuja natureza
proporciona o encontro. No caso, entre um
sagrado outro (Estónia, povo pagão) e o nosso
próprio (Lisboa, uma antiga ermida).
Na mesma edição, Leon Dziemaszkiewicz,
um performer polaco que continuamente se
metamorfoseia para dar novas feições ao seu
reportório de estranhas máscaras compósitas,

Tudo começa no corpo.
O desejo e a materialização do tacto; os sentidos
físicos, o teatro e a pose; as motivações narcisistas e o
sabor de um imaginário estético. […] O corpo é matéria
espelhada, é luz, é obsessão, é vontade de poder ou
afirmação insubmissa, é liberdade, é pecado, é ícone
religioso […] é sensualidade carnal, é espiritualização
da fé ardorosa […].
Vítor Serrão

(S.) Vicente chega a Lisboa como um acto
de encenação e narrativização da própria
paisagem – desde logo de um dos principais
rios do mundo (Paulo Pereira), símbolo precoce
daquela que virá em breve a ser a sede de um
grande Império e apanágio de somente as
chamadas cidades mágicas (Sylvie Deswarte).
No VICENTE, o céu e o mar, a terra, a cidade e
o mundo são o cenário a perder de vista onde os
possíveis da arte surgem como imagos do espírito
da cidade. A plasticidade de um mito de fusão
permanece modelo de articulação entre a matéria
e o espírito, ou, se quisermos, a natureza e Deus.

10.
No VICENTE ’14 (Natureza, Templo e Abismo), Raoul
Kurvitz transformou a capela da Ermida de Na. Sra. da Conceição
num espaço celebrando a ritualidade pagã; a intervenção incluiu
urtigas sagradas vindas da Estónia e placas de ferro enferrujadas.
Complementarmente, o polaco Leon Dziemaszkiewicz percorreu
diversos pontos de Lisboa realizando um ciclo original de performances.
11.
Na obra, milhares de garrafas cheias de água dos lagos
da Estónia são armazenadas num estrutura com o carácter de um
labirinto. A peça existia anteriormente, mas a sua reinstalação numa
carruagem de combóio, independentemente da dimensão teatral e
espectacular que o evento assumidamente tinha (doze carruagens
que eram como que os números de uma trupe de circo ambulante)
implicou uma leitura do interface ‘linha de ferro’ ao mesmo tempo
crítica e poética. Crítica porque contrapondo à micro-arquitectura
pós-industrial de uma velha carruagem ferroviária a ideia de uma
natureza impoluta, ou no mínimo, o seu troféu sob a forma de uns
litros; poética porque transportando-nos para o espaço artificioso
de um templo quotidiano, feito de vidro e de luz mas acima de
tudo de um vazio e potência que preenchemos com o nosso
respeitoso atravessar.
12.
Em Cathedral, esta reinvenção do sagrado constitui-se
a partir de uma arquitectura efémera. Uma elegante estrutura de
madeira recebe trezentas janelas de diferentes formatos, todas
recuperadas de casas em torno de Tallinn que foram objecto de
obras. O perfil desta forma arquitectónica recorta-se no céu e no
skyline urbano como uma provocação anacrónica, uma espécie
de nu-gothic versão arte povera, estabelecendo com a natureza
urbana envolvente um diálogo ecuménico. No interior, o público
era reunido por um actor contratado para conferir um certo
ritmo à experiência no interior; esta personagem dava corpo ao
dispositivo, entregando lentamente a cada visitante uma vela
acesa, que estes acendiam logo ali e colocavam espontaneamente
no altar de madeira reciclada. Tudo dito? O templo torna-se
espécie de dynamo simbólico para recarregarmos as baterias
éticas da comunidade.

inventou o seu Vicente. Como que num
martírio da subjectivação, o seu corpo foi todo
vontade e entrega, em situações ambíguas
que interpelaram os diversos públicos da
comunidade urbana, inclusive reinterpretando
os seus adereços (Vicente vestido a rigor com
sacolas do… Pingo Doce).13

expandir o seu campo de acção, reagindo em
tempo real às transformações culturais, sociais e
económicas da cidade contemporânea.

Em suma, a arte total da cidade seja o símbolo
vivo de uma resiliência natural do(s) corpo(s),
sobretudo quando navegando conjuntamente um
imaginário minimamente reconhecível. Aliás,
serviu este avatar novo-vicentino para um
encontro fulminante e único. O Vicente-velho do
performer João Abel entregou ao vivo as chaves
do seu corpo ao gigante de fora e Lisboa assistiu
à cerimónia.

Serão as imagens de VICENTE antídotos
contra a imaginação alucinatória das
“ideologias”? (termos de Flusser) São imagens
que certamente abrandam o maelström do
fluxo ininterrupto das redes de informação,
já que criar espaço público mítico é tornar os
conceitos tangíveis, literalmente como espelhos
da nossa capacidade de ver e nos colocarmos
em trânsito. Senão repare-se: o mobile que
Alessandro Lupi instala à Travessa do Marta
Pinto é um mecanismo aéreo e solar para a
cidade se desmaterializar enquanto edificado e
rematerializar-se enquanto mundo atravessável…

Este tipo de momentos urbanos comentam
enfaticamente uma intuição de Luís Santiago
Baptista acerca da relação entre o sagrado e a
arquitectura como espaço para a transcendência,
contemplação e reflexão: […] existe [hoje] uma
perspetiva centrada na experiência comunitária
do ritual religioso, no qual o espaço, sendo
importante, não está no fulcro das preocupações.
Um sentido mais participado e anónimo emerge
destes pontos de vista mais pragmáticos,
colocando a ênfase na comunhão que se realiza
no espaço e não na experiência estética do espaço
em si mesmo.

VICENTE é por tudo isto e desta maneira,
heresia; isto é, escola de pensamento. Donde que
na mesma obra José Manuel Adrião enuncie o seu
Vicente como a santidade como símbolo vivente,
figura-charneira de uma sensibilidade cultural
onde o erudito não recusa o simples mas o simples
procura o sábio. Enquanto Cabau sublinha que a
condição do corpo é ser inteiro na sua experiência,
mas fragmentado nas suas representações. Ou o
budista Paulo Borges nos recorde que Vicente é
testemunho (que é o significado de “mártir”) de um
espírito que venceu o mais enraizado dos medos
humanos, o da dor e da morte…

Podemos assim procurar na ambivalente
linguagem da arte novos rituais que se situem
algures entre, como sugere Santiago Baptista,
a sacralização do espaço e a ritualização das
práticas? O contexto global, esse, é ainda e sempre
o da(s) Comunidade(s) em crise (‘Europeia’,
‘Internacional’…). Quanto o diagnóstico de
Kafka, espécie de aviso à navegação para o século
XX, mantém-se: Leopardos irrompem no templo
e bebem até ao fim os jarros do sacrifício; isso
repete-se sempre, sem interrupção; finalmente,
pode-se contar de antemão com esse acto e ele
passa integrar o ritual…

VICENTE vai assim evocando paisagens
impossíveis (Moirika Reker) ou pensando a magia
das materialidades (Fernando Poeiras), mais não
seja que nos intervalos do seu diligente empenho
em construir um perfil de Facebook… (Nelson
Guerreiro). Em todo o caso, o fundamental é
continuar a acreditar na produção de inovadoras
imagens que nos subtraiam aos impasses a que,
enquanto pobres corpos à deriva, somos votados.
A natureza de Lisboa espera por nós, seja o que
o sagrado quiser. É hora de bater as asas.

Dito isto, VICENTE é um território
intermedia, numa pequena travessa e com os
recursos mais efémeros, mas não deixando
de pressupor que – extrapolo um comentário
de Antonio Petrov – o espaço sagrado está a

13.
Para além da performance em colaboração com
o actor João Abel, na inauguração do VICENTE ‘14, Leon
Dziemaszkiewicz realizou nos dias anteriores três performances
seguidas. Foram atravessamentos da cidade que, começando
sempre em Belém, foram ‘acabando’ nos sítios mais (im)prováveis.
Ao ‘eterno’ Cais das Colunas, ao ‘novo’ Intendente, passando
pela Praça da Figueira ocupada por skaters, ali como nos Painéis
de Nuno Gonçalves, não terão sido as efémeras expressões do
público interlocutor o rosto invisível da própria cidade?
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DA TOMADA DE LISBOA AOS MOIROS, direcção de Gustavo de Matos Sequeira; colaboração artística de Jaime Martins Barata e José de Almada Negreiros.

The procession carrying the remains of Saint Vincent arrives to the ‘Sé’ [Patriarchal Cathedral of St. Mary Major]…, illustration in LISBOA, OITO SÉCULOS DE HISTÓRIA,
OBRA COMEMORATIVA DO OITAVO CENTENÁRIO DA TOMADA DE LISBOA AOS MOIROS, direction: Gustavo de Matos Sequeira; artistic collaboration: Jaime Martins Barata
and José de Almada Negreiros.

VICENTE

Sacred, Body and Image
MÁRIO CAEIRO
State relics
Seja como for, quem embarca não desembarca igual. A barca é símbolo da mais profunda e constante viagem,
[…] símbolo de transição e passagem, de metamorfose, de conversão de um limite em limiar.
Paulo Borges

There is in the cult of the relics of the saints
a remote element that exceeds the affective
question of keeping a piece of something
physical, capable of reconnecting us spiritually
with a worshiped whole: in the beginnings of
Christianity, the relics of parts of the bodies of
martyrs were important as it was considered
that these would be the first to rise in the
moment of resurrection, leading the believers
on their way to eternal life. In the Middle
Age, practices such as maintaining a lit candle
illuminating the relics, day and night, were the
everyday aspect of strategies of placebranding
that at same point presented as true and holy
little bags with the dust from which Adam was
created... Independently of its veracity, the relics
feed a tradition of worship whose theological
dimension cannot be underestimated.
Lisbon, September 1147. The transfer of
Saint Vincent can be considered as a symbol of
the definitive Christianization of the city (José
Mattoso) and the expression of a will to sacralize
the (Re)conquest, concealing the negative charge
that the pillage had constituted (José Sarmento de
Matos). In fact, though if the ‘official’ narrative
of the arrival of Saint Vincent illustrates the
typical ideal of adventus and consensus behind
relics translations since the first years of
Christianity, we know today, reading in-between
the lines of the narrations, that it was an episode
bearing extremely complex political nuances.
The body of the martyr has worked not only as
ideal container, perfect vehicle (Philip Cabau),
but as a sort of negotiations table between

different religious and ideological sensibilities
(the king1, the bishop2, the different Christian
communities – Mozarabs3, Holy See canons
and Saint Vincent’s regular canons 4–, the
foreigner “help” of the crusades of the north of
Europe...).
Moreover, Vincent becomes suddenly
the guidon of the People of Lisbon – the
collateral-damage of the city’s takeover –, at
the same time rescuing in extremis the dignity
of the most important Mozarab community
which suffers the re-founding moment
(Sarmento de Matos) as a brutal action of
religious colonialism (Picoito). That way,

1.
[…] it’s not certainly with open arms that the city
welcomes the new king, points out Sarmento Matos.
2.
Efficient and with no limitations, Gilberto Hastings
gives course to its ecclesiastic duty, cleaning with chirurgic attention
the rooted traces of old devotions. And conscientious that such task
also goes through aesthetic language, he fully dedicates himself
to the huge task of rebuilding from the root the cathedral, as who
knows that in this drastic way signs of tradition are erased, tastes
are conformed and costumes are redone. (Sarmento de Matos)
3.
Mixed with the arabs, as they are deliciously referred
by Master Estevão ([Milagres de São Vicente Dados a púbico em
Lisboa por Mestre Estevão, Chantre da Sé Ulissiponense - Miracles
of Saint Vincent Given to the Public in Lisbon by Master Estevão,
Chanter of the Holy See of Lisbon]).
4.
Sarmento de Matos: This way we get to know that,
as they settled in Lisbon, the Regular Canons of Saint Augustine,
the Crúzios of Coimbra (members of the Santa Cruz Convent in
Coimbra, Portugal), take over the tutorship of a place sacralised
by the gesture of the foreigner crusade, simultaneously by choosing
the invocation of Saint Vincent, future patron of Lisbon, claiming
the will of calling for themselves a saint of special devotion of the
Mediterranean world, and rooted cult in Lisbon, connected by the
Mozarab legend to the western coast. The Crúzios, under the aegis of
D. João Peculiar, keep themselves, following the action of Coimbra,
as dampers of tensions, striving for the unity in divine praises of
the prayers of all beliefs, independently of their sources and of the
delirious roots that might feed them.

the ‘pieces’ of Vicente were used by Afonso
Henriques not only to control symbolically
the Mozarab community, but still to establish
good relations with the Islamic commune and,
decisively for the social peace, to let breathe the
southern sensibility (Sarmento de Matos) in all
their nuances.

Um providencial laboratório de imagens
O símbolo religioso pressupõe que o sobrenatural
surja na natureza para aí aparecer sob a forma de
realidades duplas, das quais uma face se deixa ver,
enquanto a outra permanece voltada para o invisível.
A imagem não é uma aparição; é uma simples
aparência. Em face dos pares natural-sobrenatural,

Vicente is the most important symbol of
a realpolitik which the unnuanced terms of
History will hardly be capable of recording.5 All
in all, his arrival in a barque (a nebulous plot,
at the same time real and mythical) is a holy
moment which acquires the most strong media
charge precisely because it corresponds, on one
side, to a massive effort in uniting disparate
wills6 and, on the other, already enunciates
itself as maximal icon of the capital of light.7
Could we have a better image for the
possibility of a redemptive collective horizon?
Even if it deliberately leaves me in doubt – if it
is only about the saint or also the mysterious
character that Sarmento de Matos invents in
his novel to transmit the Mozarabic origin of
Lisbon – I ask: who, if not Vicente, could design
in his time the so providential line of flight in
the landscape, sweetly animated by a gracious
vital tranquillity?
A suavidade marinha de Vicente serena a atitude
crispada e continental do cavaleiro. Traz a Afonso a
habilidade do político, preocupado em prosseguir com
justiça o governo das gentes díspares que lhe cabem
por distribuição divina […]. A seu lado, como alter ego,
recortar-se-á doravante a silhueta de Vicente, doce
versão com que por então se reveste a tutela de Cristo
que, «como uma fonte de luz, ou como uma embalada
claridade ou como um terno sol saído do abismo»,
faz confluir sobre o mar os olhares de uma multidão
sedenta por descobrir a missão capaz de lhe incutir
sentido. […] Lisboa rejubila. […] Aprende à sua custa
que as lágrimas de ontem se secam com as alegrias de
amanhã, ou melhor, como diz a poética do Pascoaes,
que «Não há lágrima que não reluza ao dar-lhe o sol».
José Sarmento de Matos

visível-invisível, a imagem institui uma dimensão
nova, um outro domínio: o ilusório, o fictício, aquilo a
que hoje chamamos arte.
Jean-Pierre Vernant

The images of art and of the religious idols
shall have that in common: to be concrete,
sensible, concise, delimited, so they can be
gathered in a single view, uno intuito. Vernant
synthesises: In the figurative image the whole is
acknowledged in a single moment. The fragment
reconstitutes a vision of the cosmos and its
spirit, parallel to the spirit of the message: one of
the features of the religious symbol is its ambition
for opening the way for a reality that is less about
representation than it is about manifestation.
5.
Pedro Picoito: The incorrupt body of Saint Vincent,
the great martyr of the pre-gothic and pre-Islamic Spain, would
represent that way, for the Mozarabs of Lisbon in the 12th century,
the collective survival of the group against the attacks of the king
[D. Afonso Henriques] and of the bishop, as it had been done, to the
Mozarabs of Algarve in the times after the 8th century, before the
Muslim invaders. […] If until here the narrative is polarized around
the implicit rivalry between the Mozarabs and other Christians,
as we have seen, now it comes into play the much more explicit
rivalry between the cathedral and the monastery of Saint Vincent,
a rivalry which would feed endless canonical quarrels on the
following centuries.
6.
Picoito: In the second half of the 12th century Lisbon,
all these communities worshiped Saint Vincent, but a different Saint
Vincent. They all had their own “aesthetics of reception”, to use
the concept of the known Hans-Robert Jauss, of the great
Spanish-Roman. For the Mozarabs he was a symbol of resistance
to the new power proceeding from the north. For the Portuguese
Christians and “Franks”, he was a symbol of the domain over the
conquered south. One of the clearest signals of the Mozarab identity
assimilation by the new culture dominating in Lisbon will be precisely
the conversion of Saint Vincent in patron of the municipality and of
the diocese. An assimilation that starts in the first hours of September
the 16th of 1173, remote morning in which the parishioners of the
church of Santa Justa lose the physical relics of Vincent for the
cathedral’s clerics.
7.
This resonance already properly esoteric of the myth
of Saint Vincent, relates the trope of Hope with the concept
of Providence: Lisbon on its way of becoming head of Europe.
We shall not forget equally that the martyr (un)consciously
represents ancestral symbolic forces, working in the centre of
mystical transmutations as de one of Lusin a (of luzia, light)
companion master of the god Lug, sent by him to teach his arts to
humans of the Celtiberians in a redemptive Saint Lucia who comes
to concrete the non corruption of the Light of the Ministry of the
Church because it belongs to God and no mortal man will be able
to corrupt. (José Manuel Adrião)
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VICENTE is an intense laboratory of
images where several thoughts fit in. At
Travessa do Marta Pinto arrive messages of
the other, messages of the world. As in other
times Vicente wanted to land in the capital
to become its patron, essential arrival which
defined a destiny for the city and ennobled it,
today a contemporary art of all times departs
from Belém to explore surprising dimensions
of the Lisbon-as-place. I quote the words
of Afonso Cruz, to sketch its character: The
identity is built precisely with new ideas, new
ways, new connections and empathies.
VICENTE is about developing an imaginary
in a incoherently wholly and solidly ambiguous
way. This labour of art within a precise concept,
is at the same time a mechanism for the
generation of interrogations. It is intuited from
a kaleidoscope of speeches: historical, artistic,
mystical, speculative… I return to Afonso Cruz:
In this case, the question of good and evil. There
is a place for everything to be good and endless
ones for everything to be bad. Our heart has only
a chest to rest in. The whole universe around it,
being literal, is a wrong place. It would implicate
our death. Evil is a constant presence, thundering.
The good is punctual and demands an organization
difficult to explain. And, nevertheless, it is the
human being’s job to do what he has been doing
throughout history: find places away […] new
spaces. Creativity and culture are exactly that, to
dare to disarrange the ideas and find them new
faces […] new ways. We could, for instance, pick up
an urinal, turn it around, call it “fountain”. I don’t
know if somebody has already had that idea.
Who had the opportunity of seeing the opera
Cabaret Vicente (2014), by José Eduardo Rocha,
will have to remember how the episodes of the
martyrology of the saint - which appears as pop
star, surrounded by his groupies (JER) – were
transformed into a witty reflexion about the
articulation of our(s) body(ies) with life. The
staging un/revealed the mechanistics of the
myth, without losing sight the hypothesis of a
social sacred, touchstone of a plastic and critical
humanism that – and if just kidding... – promotes
the sense (of the sacred) beyond the meaning (of
the religious).

It is in this, in the opera as in other actions
of this Project, that the mythography of Saint
Vincent becomes operative. The psycho dramatic
leit-motivs related with time, light, death, the
sea or the trip, all the beauty of the passionate of
Saint Vincent, becomes the pungent expression
of the overcoming of suffering. It is a landscape
of ideas in which is implicit a fundamental
expression about the relation of Man with
Nature, an archaic and essential relation. In
other words: if it is demanded to any temple
to be the place to take shelter portrayed ways
of expression of the potencies of the other world,
making them present for the eyes of the believers;
and since art is a field of codes left open in the
centre of which the creators and the artworks
establish their own rituals; VICENTE assumes
himself as a manifestation of the spiritual which
proposes innovative upgrades of the sacred.
To reset the world
[…] the primary engagement with the
world is experiential, enveloping and
undeniably composed of images that make
spaces that images attempt to capture.
Markus Miessen & Shumon Basar

(S.) Vicente appears as an inspiring repository
of ideas, a potential of storytelling that we
were ‘lucky’ to find almost forgotten, waiting
to be (re)born. He is historically a synthesis
figure, tolerated and even worshiped both by
Muslim and different Christian communities
in the Middle Ages. Crossing the centuries, (S.)
Vicente appears as complex entity which is
simultaneously a thing and another reciprocally
antagonistic; through a technique of cohabitation
appearing as the repository of a set of images
which position themselves beyond the dichotomy
good/evil.8
The tandem Vicente-VICENTE invokes therefore
the most powerful tropes – images-thought. We
have the theme of the non-corruption of the body
of the martyr, representing the victory over matter
and the resilience of the human will (wherefrom
the etymon Vincens, the one who always wins); we
have the animal association-extension of the saint
figure to the apocalyptic ravens (which on their
turn metamorphose themselves into solar symbols

or sea corvines9); we have a whole archaic
cosmology (the secret of the repetition of days
and nights, lord of light and darkness) which is
“incarnated” in a saint who becomes dispenser
of light and of the knowledge involving it, a
saint who is a saint different from other saints,
precisely because of his metamorphous virtues;
we have a mythic infra-structure feeding a cult
which in its turn grounds itself in a cultural
archaeology without temporal limits (a million
years of systematic human permanence in the
promontory and its surroundings!); we have
the crucible of the Manueline and the Age of
Discovery, consubstantiating in that ‘book’,
the panels of Saint Vincent [painting by Nuno
Gonçalves], diptych which convokes us to an
until then unknown performativity of the
people; we have finally the specific historicalpolitical dimension of a crucial episode for the
affirmation of nationality, Vicente as the result
of a compromise between Mediterranean and
native, between invaders and invaded, and as
such an entity with an exceptional range of gifts.

terms of nation - again a term deriving from
‘nature’! We all are children of the nation but
legitimately only when in resonance with what
defines us collectively, whilst urbanity aware of
the things of the world.
Of course the city is inseparable of the
symbols which are shared in it. Lisbon ‘is born’ in
the 12th century with that powerful complicity
of an element ‘from abroad’, which unites all
strength of the cosmos to the potency of an
urgent cultural goal. (S.) Vicente represents a
deliberated effort for different communities to
become a part of the same whole – the nature of
Lisbon – the same we can still today recognise
in the gyronny of the flag of the city, coded
symbol of night and day, of darkness and light
in perpetual, regular and redemptive flux. To reinvent the posthumous mythography of Vicente
through art, thought and conversion is then to
rehearse a critical interiorization of historical and
legendary data, now in an environment in which
the future appears more as an abyss than as a
scatologically correct horizon.

This goes without saying that there wouldn’t
be a saint with better curriculum to motivate the
artistic re-encounter with a Lisbon-capital-ofmyth – that nothing which is everything –, in a time
in which, exposed to a giant avalanche of digital
images, broad sectors of society are insensitive
to the Christian rites, as much as ignorant about
catholic ‘imagery’. A Luminous Saint as Saint
Vincent should thus not be afraid that we start
from his critical relation with the lights of the
world to think in which way the images of art
- refined figurations, with character, at the same
time technical and illusionist and connected to
the domain of the aesthetics fiction (Vernant) – can
become inner visions of citizen potency.

In our VICENTE, in 2015, all this is translated
in a unused mix of urban land art (Alessandro
Lupi), social performance (Gabriele Seifert) and
musical objet trouvé (Rochus Aust)… left alone
the mosaic of texts in this folio. It is that way
that our VICENTE, pure symbolic animation,
resists the process of derealization of the world
(Jeudy) through informational networks that
constitute the referent of the effects of sense

In the genesis of the vision of this Project
is therefore the mapping of the shreds of a
myth which survive in the collective memory
(pavements in Portuguese calçada, urban
lamps), but equally the promotion of an always
emerging sensibility. The idea is that in our
own cultural terroir are found the roots for an
universalism which we should export with pride.
In other terms, if the city is our world, urban life
our environment, then let Lisbon be our flag.
And that’s what is at stake when he think in

8.
About this Palma Dias underlines: until the saint’s
fortune, around the 16th century, Christianity still had not been able
to make dual the universe into two separate worlds with its saints on
one side and its demons on the other, if anything else because, entities
like Saint Vincent avoided it, because he was the one and the other.
9.
José Manuel Adrião: The ravens are, symbolically,
titleholders of Divine Knowledge fowls predicting the past and
the future […] the raven, sign of Divine Knowledge, prophetic
messenger fowl from god, totem of the solar god Lug, is called in
Ligurian language Lu and Li, root of Lisboa or Ulisibona. Jacinto
Palma Dias: […] after the flood, it is the ravens job the diligence of
prospecting the other world, that is, he belongs simultaneously to
the organised world (Noah’s Ark) and to the chaos (flooded waters)
[…] That way those two gloomy and infernal animals who escort the
saint resting in the boat, image which constitutes the logo offered to
the city of Lisbon, are nothing else but a visual extension of the saint
itself, transporting through that representation the infernal colour
of the aquatic water, of the night and the winter season – the dark
and simultaneously the wings of his liberation – being imaginarily
resolved the problem of the simultaneity of the incompatibles
from which Vincent was the difficult one, but, therefore, the
claimed patron. Jacinto Palma Dias
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that the media itself produces... VICENTE is that,
the hypothesis of a community of images.
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In this new context of visual culture, the
humbleness, locality and specificity of our
appropriation of the religious myth works as an
experimental nano-humanism. That’s how I
see the subtle urban intervention of Alessandro
Lupi (installing a mobile of tiny mirrors in the
public space) and as well the video installation
and urban performances of Gabriele Seifert
(the knowledge of the senses, of our own mind
and of the body in a united process). Lupi as
if bringing to the street what Raoul Kurvitz
had delicately closed in the temple10, Seifert
consecrating the masks Leon spread the
previous year throughout the city. All at the
pure ludic sound of Rochus Aust, Teutonic and
chivalrous a manoeuvre of diversion.

Holy body, new voyages
Tudo começa no corpo.
O desejo e a materialização do tacto; os sentidos

complexities in an immediate and tangible way.
The Ermida has been transformed into a space to
be experienced, the sacred being staged beyond
the strict codes of art (or, naturally, of religion).
As in many of his works, the space was thought
from the perspective of architecture, being able
to be faced as an inhabitable sculpture by the
perplex bodies of the spectators. This postindustrial sacred – the same of works such as
Maelström (1999 / Cosmic Underground, 201211)
or Cathedral (1999 / Bella Skyway Festival,
201312) – was less a rhetorical provocation than
the affirmation of the artistic space as a temple
whose nature provides the encounter. In this
case, between a sacred other (Estonia, pagan
people) and our own (Lisbon, an old chapel).
In that same edition, Leon Dziemaszkiewicz,
a Polish performer who continuously
metamorphoses himself to give new faces to
his repertoire of strange composite masks,
invented his Vicente. As if in a martyrdom
of subjectivation, his body was all will and
surrender, in ambiguous situations which
interpellated the diverse publics of the urban

físicos, o teatro e a pose; as motivações narcisistas e o
sabor de um imaginário estético. […] O corpo é matéria
espelhada, é luz, é obsessão, é vontade de poder ou
afirmação insubmissa, é liberdade, é pecado, é ícone
religioso […] é sensualidade carnal, é espiritualização
da fé ardorosa […].
Vítor Serrão

(S.) Vicente arrives in Lisbon as an act
of staging and narrativization of the
landscape itself – since the first moment
as one of the major rivers of the world (Paulo
Pereira), precocious symbol of the capital which
is soon to become one of a great Empire and
apanage of merely the so called magical cities
(Sylvie Deswarte). In VICENTE, the sky and
the sea, the earth, the city and the world are
the endless setting where the possibles of art
appear as imago of the spirit of the city. The
plasticity of a myth of fusion remains a model
for the articulation between matter and spirit,
or, if we wish, nature and God.
In last year’s VICENTE, Raoul Kurvitz’s
work, an Estonian artist proud of his pagan
roots, condensed this type of broad cultural

10.
For VICENTE ’14 (Nature, Temple and Abyss), Raoul
Kurvitz has transformed the chapel of the Ermida de Na. Sra.
da Conceição in a space celebrating the pagan rituality; the
intervention included sacred nettles from Estonia and rusty
iron plates. Complementarily, the Polish Leon Dziemaszkiewicz
realized original performances in different spots of the city
of Lisbon.
11.
In this work, thousands of bottles full with water from
lakes of Estonia are stored in a structure with the feature of a
labyrinth. The piece existed before that, but its re-installation in
a train carriage, independently of the theatrical and spectacular
dimension the event assumedly had (twelve carriages that were like
the number of a troupe of a travelling circus) implicated a reading of
the interface ‘railroad’ at the same time critical and poetic. Critical
because opposed to the post-industrial micro-architecture of an old
railroad carriage the idea of a non polluted nature, or at the very
least, its trophy under the shape of some litres; poetic because
transporting us to the artificial space of a daily temple, made of
glass and light but above all of an emptiness and potency we fullfill
with our respectful overpass.
12.
In Cathedral, this reinvention of the sacred is constituted
from an ephemeral architecture. An elegant wooden structure
receives three hundred windows of different shapes, all recovered
from houses around Tallin that were object of renovation. The
profile of this architectural shape is cropped in the sky and the
urban skyline as a anachronistic provocation, a sort of nu-Gothic
arte povera, establishing with the surrounding urban nature an
ecumenical dialogue. In the interior, the public was gathered by
an actor, hired to render a certain rhythm to the experience inside;
this character embodied the apparatus, slowly offering each visitor
a candle, which was lit at that same moment and that they would
spontaneously put in the recycled wooden altar. Everything said?
The temple becomes a sort of symbolic dynamo for us to recharge
the ethical batteries of the community.

community, inclusive re-interpreting his props
(Vicente dressed in rigour with bags from...
Pingo Doce [Portuguese supermarket]).13
All in all, the total art of the city shall be
the living symbol of a natural resilience of the
body(ies), as long as people navigate together
on a minimally recognisable imaginary. As such,
this new-Vincent avatar enabled for a unique
and withering encounter. The old-Vicente
originally created by performer João Abel was
offered a moment to render the keys of his body
to the giant from abroad… and Lisbon attended
the ceremony.
This sort of urban moments comment
emphatically an intuition of Luís Santiago
Baptista about the relation between the sacred
and architecture as the space for transcendence,
contemplation and reflexion: […] there is [today]
a perspective centred in the communitarian
experience of the religious ritual, in which this
space, being important, is not in the fulcrum
of preoccupations. A more participated and
anonymous sense emerges from these more
pragmatic points of view, putting the emphasis in
the communion which is performed in space and
not in the aesthetic experience of space in itself.
Can we, therefore, search in the ambivalent
language of art for new rituals which shall
be placed somewhere between, as Santiago
Baptista suggests, the sacralization of space
and the ritualization of practices? The global
context, that one, is still and always the one
of the Community(ies) crisis (“European”,
“International””...). This said the diagnosis of
Kafka, sort of a warning for the navigation of the
20th century, it remains: Leopards break out in the
temple and drink until the end the jars of sacrifice;
that is always repeated, with no interruption;
finally, that act can be expected beforehand and
it becomes a part of the ritual...
In sum, VICENTE is an intermedia territory,
in a little alley and with the most ephemeral
resources, but not putting apart the assumption
that – I infer an Antonio Petrov comment –
the sacred space is expanding its field of action,
reacting in real time to the cultural, economic and
social transformations of the contemporary city.

Could the VICENTE images be antidotes
against the hallucinating imagination of
“ideologies”? (Flusser’s terms) They are images
that certainly slow down the maelström of the
uninterrupted flux of the information networks,
as if creating mythical public space is to make
the concepts tangible, literally into mirrors of our
capacity of seeing and placing ourselves in transit.
If not, take notice: the mobile Alessandro Lupi
installs at Travessa do Marta Pinto is an aerial
and solar mechanism for the city to dematerialise
itself whilst edified and re-materialise itself as a
world we are allowed to cross...
VICENTE is because of all of this and this
way, heresy; meaning, school of though. Where
from in the same movement José Manuel
Adrião enunciates his Vicente as the holiness as
living symbol, turning point figure of a cultural
sensibility where the erudite does not refuse the
simple but the simple pursuits the wise. Whereas
Cabau underlines that the condition of the body
is to be entire in its experience, but fragmented
in its representations. Or the Buddhist Paulo
Borges notes that Vicente is testimony (which
is the meaning of “martyr”) of a spirit that won
over the most rooted human fear, the one of pain
and death...
VICENTE evokes this way impossible
landscapes (Moirika Reker) reflecting on the
magic of materialities (Fernando Poeiras),
in-between his diligent effort in building a
Facebook profile... (Nelson Guerreiro). Anyhow,
the essential is to continue to believe in the
production of innovating images which can
subtract us from the dead ends to which, whilst
poor bodies drifting, we are voted. The nature
of Lisbon awaits for us, let it be what the sacred
wants it to be. It is time for flapping our wings.

13.
Besides the performance in collaboration with the actor
João Abel, in the opening of VICENTE ‘14, Leon Dziemaszkiewicz
realized three performes, one per day, during the previous three
days. They were performed throughout the city starting always
in Belém ‘ending’ always in the most (un)excepted places. From
the ‘eternal’ Cais das Colunas’, to the ‘new’ Intendente, passing
by Praça da Figueira occupied by skaters, as in Painéis by Nuno
Gonçalves, wouldn’t they have been the ephemeral expressions of
the correspondent public the invisible face of the city itself?
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