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Ancestrale, Goliarda Sapienza

“Não sabia que o escuro
não era negro
que o dia
não era claro
que a luz
cega
e que ficar
significa continuar a correr”

“I didn’t know that the dark
is not black
that the day
is not white
that the light
blinds
and that to stay
means to keep running”

A falta de concentração é uma das maiores
patologias do nosso século.
Desde o momento em que a atenção
tornou-se numa preciosa moeda de
troca para as multinacionais, o seu poder
sedutor tem vindo a aperfeiçoar cada
vez mais as técnicas que, gradualmente,
esvaziam qualquer ação ou intenções
pessoais. Uma das ferramentas mais
eficazmente utilizada para captar
a nossa atenção é o caos: imagens após
imagens, vídeos silenciados que sucedem
a vídeos com som, e qualquer outro tipo
de informação não solicitada são-nos
rapidamente servidos, com o principal
objetivo de criar confusão.
Num cenário tão intempestivo, criar
imagens que contenham significado e que
sejam capazes de o manter é uma raridade.
E se, nesta extrema produção de
símbolos desperdiçados, não formos
capazes de relembrar o que outrora
caracterizou o nosso ambiente?
O trabalho de Andreia Santana revela uma
forma diferente de interpretar o mundo
que nos rodeia.
Através da sua contínua investigação
e prática artística incidindo sobre as
histórias de alienação e agenciamento
em arqueologia – iniciada por William
Corliss –, e através da recolha de uma
grande variedade de material de arquivo
de diferentes períodos históricos, esta
compilação denuncia os modos típicos
de organização laboral em arqueologia –
que conduziram à invisibilidade das
contribuições dos trabalhadores de
campo e, consequentemente, a objetos
esquecidos.
O poder destes objetos reside no seu
estatuto inclassificado. Neste caso, foram
recolhidos mas nunca equiparados ao
estatuto museológico de artefactos e,
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subsequentemente, negligenciados ao
longo do tempo. São objetos, desenhos
arqueológicos, descrições de campo,
relatórios de escavadores ou, até mesmo,
inscrições desconhecidas ou não
identificáveis, e símbolos provenientes
de diferentes períodos históricos.
Ao reunir estes documentos,
a artista responde ao impulso humano
de recolher vestígios do passado com
a finalidade de construir novas hipóteses,
novas interpretações e outras narrativas
possíveis que possibilitam relações
inesperadas entre diferentes objetos,
gerando novas vidas, ligações e pontos
de vista.
Mais do que um convite, as obras de
Andreia Santana são uma recordação.
“Remember to remember” parecem estar
a dizer. Mas também “do not give any
aesthetic for granted”; “do not crystallize
meanings”; “be a researcher”.
Atualmente, a única arma que
podemos usar contra a furtiva falta de
conhecimento é a investigação.
Mas como pode uma simples pesquisa
impedir a cristalização de significados?
Ao rejeitar qualquer forma de
categorização tradicional, a sua
investigação e prática visam questionar
os métodos de ensino e aprendizagem,
a fim de os repensar em termos de
fluidez e passagem contínua entre fases,
significados e períodos históricos.
A abordagem horizontal desenvolve
a ideia de uma estrutura que evita
hierarquias e que, acima de tudo, não
concebe o estudo como uma forma de
controlo capaz de excluir algo ou alguém.
Assim sendo, o repensar a investigação
como uma ação isenta de passividade
e cristalização pode tornar-se uma escolha
frutuosa na interpretação do nosso
passado e, venturosamente, do nosso
futuro. “Só a partir da des-identificação pode
surgir uma comunidade não-opressiva.

Uma sociedade não-autoritária não
pode basear-se na comunidade de ser,
mas apenas na comunidade de se tornar;
não na comunidade de memória, mas
apenas na comunidade de experiência;
não na comunidade territorial, mas na
comunidade de pessoas nómadas que se
encontram provisoriamente algures, e
que, ao voltar a dispersarem-se, encontrar-se-ão quando quiserem”.1
Para a exposição “Mist”, foram concebidas
duas obras inéditas especificamente
para o espaço e arquitetura da Ermida.
Numa tentativa de serem assimiladas
enquanto “seres vivos”, são passíveis de
serem tocadas, rodadas e manipuladas,
permitindo mudar a sua disposição, ao
mesmo tempo que a sua paleta cromática
se transforma incessantemente. A luz
viva realça as esculturas, abrindo
caminho a uma seleção caleidoscópica de
tonalidades, dando a possibilidade às suas
formas de fundir-se com as qualidades
intrínsecas do espaço de exposição.
A maior ambição destas “esculturas
vivas” de Andreia Santana é absorver
qualidades vivas tanto quanto o possível,
a fim de reforçar o seu poder que as faz
perdurar no tempo.
Além disso, livres para serem
interpretadas e associadas entre si, estas
esculturas representam a luta contra
qualquer forma de categorização que,
ainda hoje, as renova evitando o universo
estagnado das coleções e arquivos
museológicos.
alberta romano

1. Bifo Berardi, Breathing: Chaos and Poetry. 2019
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Tendo em conta
a quantidade de símbolos
presentes nesta
investigação, senti
a urgência de retomar em
minhas mãos o ‘Devant
le Temps. Histoire de
l’art et anachronisme des
images’ de George Didi
Huberman, com o qual,
comecei a pensar sobre
o anacronismo e a possível
“confusão” que a mistura
de diferentes tipos de
símbolos e interpretações
dos mesmos poderia criar.
Por um lado, pode tornar-se
uma fonte de novos
significados e, por outro,
um espelho das nossas
realidades contemporâneas
constituídas por múltiplas
camadas. O que pensam
sobre a confusão enquanto
agente produtor de novos
significados? Acreditam
nesta ideia?

A nossa incompletude
ou incompreensão ao
longo da História é o
que nos vem trazendo
incessantemente até aos
dias de hoje, permitindo
novas possibilidades,
interpretações,
e comparações. É isso que
consideramos fascinante
nestas inscrições.
A nossa abertura e infinitas
capacidades futuristas
são possíveis porque, pelo
menos até hoje, não fomos
mantidas num museu ou
numa sala de arquivo.
Alguém propositadamente
se esqueceu de nós.
Pensamos nisto
frequentemente em relação
à nossa presença, trabalho
ou de outros artistas.
Eventualmente,
acabaremos arrumadas em
museus ou bibliotecas e,
pergunto se haverá alguma
hipótese de possuirmos
o poder de um “devir”
constante. O que pensas
sobre isto? E gostaria de
pedir que refletisses, não
com um futuro próximo em
vista, mas que viajasses
uns 300 anos.
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É uma questão muito
interessante. No entanto,
penso que pode ser
problemático pensar no
museu como um lugar
onde as nossas obras
podem expressar melhor
o seu potencial, não só
pela estética do cubo
branco que as estruturas
canónicas do museu ainda
hoje trazem consigo, mas
antes de mais porque
é o próprio museu que
descontextualiza a obra
desde as suas origens
ao seu contexto, a fim de
estimular (na maioria das
vezes) um prazer estético
no espetador. Neste caso,
a minha primeira resposta
em relação a um possível
“devir constante” das
nossas obras, seria não.
Não creio que isso fosse
possível num museu.
Mas, se eu seguir
a vossa sugestão e tentar
pensar num futuro mais
distante, talvez dissesse
que sim. As obras de arte,
os símbolos e as suas
futuras interpretações
são o que garantirá
a sobrevivência da nossa
cultura ou, pelo menos,
de uma parte dela. Além
disso, a necessidade de
construir hipóteses, novas
interpretações e teorias
é profundamente inata
à espécie humana, em que
provavelmente sem esta
possibilidade não seria
possível pensar e, portanto,
viver.
“A alma nunca pensa
sem uma imagem” –
Aristóteles.
Portanto, provavelmente
sim, dentro ou fora
do museu, assumindo

que algo da nossa
cultura sobreviverá,
será provavelmente
através deste constante
devir, interpretado
anacronicamente.
E o anacronismo pode, por
vezes, ser frutuoso.
Mas tenho uma pergunta
para vos fazer. Se daqui
a 300 anos o vosso
trabalho acabar nas mãos
de um historiador de arte,
como se sentem ao dar-lhe
um símbolo que não será
fácil de ser compreendido
em relação ao tempo
em que o fizeram?
Ou, mais precisamente,
considerando o contexto de
partilha constante em que
vivemos, como acham que
a necessidade de introduzir
“símbolos negligenciados”
na prática artística será
interpretada num futuro
distante?

Pensar sobre isso permitiu-nos acabar por substituir
um “devir constante” por
“seres vivos”. Mas cremos
significar o mesmo.
A arte é um “devir
constante”, acontece uma
e outra vez com uma e
outra pessoa. E suponho
que não há nenhuma
mercadoria que possamos
assegurar que será
considerada dentro de
300 anos. Isto para dizer
que uma obra de arte
precisa de ser tão elástica
quanto possível para sofrer
diferentes territorializações
e tornar-se, em diferentes
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contextos sociais,
políticos, ou económicos.
Considerando as mudanças
de perceção que a ciência,
biologia, arte ou filosofia
tentam suscitar, nunca se
pode ter a certeza da sua
mensagem definitiva, mas
sim defini-la como uma
força que recebe e fica
fortalecida pelas projeções
daqueles que vão lidar
com ela no futuro, mas
também, os seres vivos,
bactérias, moscas ou
mesmo almas que podem
ser apresentadas enquanto
potências no e do próprio
objeto. Sergio Solmi, num
livro chamado ‘Meditazioni
sullo Scorpione’ fala de
uma ideia clara como uma
ideia morta… De alguma
forma, com todos os
medos e perigos ligados à
instrumentalização política
e económica, pode-se
combater o algoritmo
introduzindo “zonas de
sombra nas ideias”, que
na percepção de Solmi
abrem mais possibilidades
como uma mentira, por
exemplo (apenas lemos
um excerto traduzido por
Maria Filomena Molder).
Um facto real já está morto
em comparação com uma
mentira que, por um lado,
mostra uma nova hipótese
e poder de oportunidade
e, por outro, as intenções
íntimas do seu autor
e a sua vontade inerente.
Desta forma, apelamosa
diferentes formas de
empatia e percepção
que são cada vez mais
reprimidas pelo racional.
Penso que estamos a viver
numa época em que vemos
surgir novas formas de
lidar com a realidade,
a natureza, as imagens,
as pessoas, os seres vivos
e os elementos.

Não tenho a certeza se
estamos a viver num
momento em que novas
formas de lidar com
a realidade, natureza,
etc. estão a emergir.
Receio que, em vez disso,
estejamos a assistir
a algumas velhas formas
de “ditadura” que impõem
uma forma única de
pensar, mascarada de
livre.O sentido crítico está
a desaparecer, e lendo
a realidade, parece-me cada
vez mais dualista do que
nunca, as nuances estão
gradualmente a perder
poder, especialmente no
ativismo. Mas concordo
com a necessidade de
novas formas, novas
imagens, a fim de estimular
a criatividade e o sentido
crítico. Precisamos de
novas ferramentas para
compreender o mundo, mas
é essencial desenvolver
uma reflexividade crítica
a par com ele.
O que esperam quando
o público encontra o vosso
trabalho e reconhece
o poder dos símbolos
esquecidos que possam ter
deixado para trás?

Talvez não nos tenhamos
explicado corretamente.
Ou talvez nos estejamos
apenas a manter bastante
positivas. Sentimos
a necessidade constante de
pôr em ação novas formas
de abordar, sentir e lidar
com a realidade, ou, até
mesmo, com realidades
novas e plurais. Nós,
enquanto ativistas
e artistas, estamos sempre
a tentar lutar por novos
espaços e formas. Se está
a funcionar? Penso que não
podemos desistir. Muitas
de nós sentem-se presas
a repetir formatos
e modelos pré-existentes
porque é mais fácil
e porque o sistema está
enredado para continuar
a funcionar e a imitar-se
a si próprio. A nostalgia foi
criada por nós.
Só desejamos que
o público conheça o nosso
trabalho como algo que
permitiu o aparecimento
de capítulos não fechados
e não inscritos. E abriu
possibilidades não só para
uma realidade possível
a várias camadas, mas
também para a existência
e viabilidade de camadas
fragmentadas. E a realidade
aqui é História. Felizmente,
sentimos que estamos
constantemente a ser
confrontadas com
a abordagem de narrativas
paralelas que eram
demasiado complexas,
confusas ou que foram
até apagadas, mas que
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contêm em si mesmas
um poder contra-discursivo.
Esperamos verdadeiramente
que estes símbolos
sejam reconhecidos
como críticos do próprio
regime visual e da
genealogia da visibilidade
e da invisibilidade, tão
impregnada nas estruturas
do poder monolíticas
e normativas.

Como surgiu “Mist”?

Mist… acabámos por
refletir sobre esta proposta
como uma continuação
da nossa prática como
um todo, na qual cada
vez mais começámos
a associar o nosso
processo, investigação
mas também os objetos,
símbolos e inscrições
como algo que faz parte da
natureza ou, pelo menos,
com qualidades vivas.
Parcialmente, porque
os vemos como seres
e não como coisas. Seres
vivos que são capazes de
sofrer mutações, sempre
mudando não apenas
enquanto forma, mas
enquanto conteúdo.
Supomos que a natureza
se torna a metáfora mais
direta para o que sentimos
e onde de alguma forma
queremos mantê-los “não
inscritos”.
Artefactos ou objetos
que funcionam – não para
se prolongarem no tempo
– mas para perpetuarem
e albergarem em si outros
tipos de existência e
espécies no futuro. Assim
sendo, cremos que para
nos posicionarmos contra
a necropolítica das coleções
e arquivos museológicos,
que ao longo das décadas
têm vindo a apresentar uma
‘deanimação’ da história
natural e dos objetos
etnográficos, fixando
e estabilizando as origens
da humanidade em
artefactos arqueológicos;
talvez tenhamos de
os considerar como
ecossistemas em constante
mutação habitados por
inúmeras espécies.

Lack of concentration is one of the biggest
diseases of our century.
Since our attention has become
a very precious bargaining chip for
multinationals, its seductive power has
increasingly refined techniques that have
gradually emptied every action from our
personal intentions. One of the strongest
tools used to capture our attention is
chaos: images after images, muted videos
after sound-on ones and any kind of
unrequested information are quickly
served to our hands, whose main goal is
to create confusion.
In such a hasty scenario, creating
images which contain meaning and are
capable of keeping one is more than rare.
What if, in this insanely wasteful
production of symbols, we will not be
able to remember anything that once
characterized our surroundings?
Andreia Santana’s work has a different
way of reading the world surrounding us.
Through ongoing research and practice
concerning the histories of alienation
and agency in archaeology – initiated
by William Corliss –, and by collecting
a great range of archive material spanning
from different historic periods, this
compilation denunciates typical modes of
local labor arrangement in archaeology –
that consequently led to the invisibility
of the laborers’ contributions and
forgotten objects.
The power of these objects lies in their
status as unclassified artifacts; they
were collected but never equated to
the museum status and subsequently
neglected over time. They are objects,
archaeological drawings and symbols
that come from different periods in
history, some are just descriptions from
field journals, excavator’s and workers’
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drawings or even strange or non-identifiable inscriptions
in caves.
The way in which Andreia Santana
gathers these documents responds to the
human impulse to collect traces of the
past in order to build new hypotheses,
new interpretations and other possible
narratives. The unexpected relationships
which can occur between different
artifacts generates new life and new points
of view.
More than an invitation, Santana’s
works are a memento. “Remember to
remember” they seem to be saying.
But also “do not give any aesthetic for
granted”; “do not crystallize meanings”;
“be a researcher”.
Nowadays, the only weapon we can
use against the stealthily promoted lack
of knowledge is research.
But how can a simple research prevent
the crystallization of meanings?
By rejecting any form of traditional
categorization, her research and practice
aim to question teaching and learning
methods in order to re-think everything
in terms of fluidity and continuous
passage between stages, meanings
and historical periods. The horizontal
approach develops the idea of a structure
that avoids hierarchies and that, above all,
doesn’t conceive study as a form of control
capable to exclude something or someone
just because they don’t respect some
established criteria.
Rethinking research and study not in
a passive and crystallized form can be
a fruitful choice to interpret our past
and, luckily, our future. “Only from
disidentification can a non-oppressive
community emerge. A nonauthoritarian
society cannot be based on the community
of being, but only on the community
of becoming; not on the community of

memory, but only on the com-munity
of experience; not on the territorial
community, but only on the community
of nomadic people who provisionally meet
somewhere, then disperse and meet again
if and when they wish.”1
For ‘Mist’, two new works were produced
specifically for Ermida’s space and
architecture, on an attempt to be
assimilated as “living beings”. They are
made to be touched, to rotate, change
their arrangement and, at the same, time
their color palette is constantly being
transformed. The vivid light enhances
the sculpture’s paving the way to
a kaleidoscopic selection of shades, giving
the possibility for their shapes to melt with
the intrinsic qualities of the space instead
of reacting to it.
The biggest ambition of Santana’s
“living sculptures” is to absorb as much
as possible alive qualities in order to
reinforce their power as unclassified
artifacts that endure through time.
Furthermore, free to be interpreted
and associated between each other, these
sculptures stand to represent their fight
against any form of that categorization
which, even today, brought them alive
again avoiding the obsolescent universe
of museum collections and archives.
alberta romano

1. Bifo Berardi, Breathing: Chaos and Poetry. 2019
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Thinking about the amount
of symbols you use in
your ongoing research
I felt the urgency to re-take
in my hands George Didi
Huberman’s Devant le
temps. Histoire de l’art et
anachronisme des images
and I started to think about
the anachronism and the
possible “confusion” that
the mixture of different
kinds of symbols and
interpretations of them
could create. On one side
it can become a source
of new meanings, on the
other one a mirror of our
contemporary multilayered
realities. What do you think
about the confusion as a
producer of new meanings?
Do you believe in it?

The incompleteness or
misunderstanding of our
symbols throughout History
brings them ceaselessly
to the present days
allowing new possibilities,
interpretations, and
comparisons. That is what
I consider fascinating
about our inscriptions.
Its openness and endless
futuristic capabilities
are possible because we
weren’t kept in a museum
or in an archive room.
Someone forgot about us
on purpose. We think about
this often also regarding
our own presence, work or
other artist’s.
Eventually, we will end
up in museums or libraries
and I wonder if there’s a
chance of owning the power
of a constant ‘becoming’.
What do you think about
this? And I would like to ask
you to reflect on this not
based on a near-future but
maybe 300 years ahead.
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will be interpreted
anachronistically and
anachronism, you know,
can be fruitful sometimes.
This is a very interesting
question. I think that can
be problematic to think
about a museum as a place
where we can best express
our potential, not only for
the white cube aesthetics
that the canonical museum
structures still bring with
them today, but first of all
because it is the museum
itself that decontextualizes
the work from its origins
and its context in order to
stimulate (most of the time)
an aesthetic pleasure in
the spectator. In this case,
my first answer regarding
a possible ‘constant
becoming’ of our works,
would be no, I don’t think
it would be possible in
a museum.
But if I follow your
suggestion and I try to
think more about a distant
future, maybe I would say
yes. The works of art, the
symbols and their future
interpretations that will
come, are the ones that
will guarantee the survival
of our collected culture
or at least of a part of it.
Furthermore, the need to
build hypotheses, new
interpretations and theories
is deeply innate in the
human species, probably
without this possibility it
would not be possible to
think and therefore to live.
“The soul never thinks
without an image” –
Aristotle.
So probably yes, inside
or outside the museum,
assuming that something
of our culture will survive,
this will probably live in
a constant becoming
and perhaps it

But I have a question for
all of you. If in 300 years
your work will end up in the
hands of an art historian,
how do you feel in giving
him or her a symbol that
won’t be easy
to be understood in relation
to the time it was made?
Or to be more precise,
considering the overshared context in which
we live today, how do you
think your need to bring
‘forgotten symbols’ into
your artistic practice will be
interpreted in a far future?

Thinking about it allowed
us to end up substituting
a “constant becoming” for
“living beings”. But I guess
it’s the same.
Art is a constant
becoming, it happens
one and another time
with one and another
person. But I guess there’s
no commodity that we
can assure that will be
considered in 300 years.
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This to say that an artwork
needs to be as elastic as
possible to suffer different
territorializations and to
become, in different social,
political, or economical
contexts. Considering the
shifts in perception that
science, biology, art or
philosophy are trying to
raise, one cannot be sure
of its definite message
but to define it as a
force that receives and
gets empowered by the
projections of those who
are going to deal with it
in the future but also, the
living beings, bacterias,
flies or even souls that are
presented as potency in
the object. Sergio Solmi, in
a book called ‘Meditazioni
sullo Scorpione’ speaks
about a clear idea as
a dead idea… In some way
with all the fears and
dangers attached to the
political and economical
instrumentalization, one
can fight the algorithm by
introducing “shade zones
in the idea”, which in
Solmi’s perception opens
more possibilities like a lie,
for instance (we’ve only
read an excerpt translated
by Maria Filomena Molder).
A true fact is already dead
in comparison with a lie
that on one hand shows
a new chance and power
of opportunity and on the
other, the author’s intimate
intentions and inherent
will. In this way, we call for
different forms of empathy
and perception that are
more and more suppressed
by the rational. I think we
are living in a time that
we see the emergence of
new forms of dealing with
reality, nature, images,
people, living beings, and
elements.

I am not sure if we are living
in a moment where new
ways of dealing with reality,
nature, etc are emerging.
I am afraid that we are
instead watching some
old forms of “dictatorship”
that impose a unique way
of thinking dress up as free
though.The critical sense is
disappearing, and reading
reality to me, looks more
and more dualistic than
ever, nuances are gradually
losing power especially in
the activism. But I do agree
on the necessity of new
forms, new images, in order
to stimulate creativity and
critical sense. We need new
tools to understand the
world but it’s essential to
develop a critical reflexivity
running alongside it.
What do you hope for
when the public meets
your work and recognizes
the power of the forgotten
symbols that they may have
left behind?

Maybe we haven’t
explained ourselves
correctly. Or maybe we’re
just maintaining ourselves
in the positivistic side of
it. We feel the constant
urge for putting into action
new ways of approaching,
feeling, and dealing with
reality or even new and
plural realities. We, as
activists and artists, are
trying to fight for new
space and forms every
time. If it’s working? I
think we can’t lower our
guard. People got stuck in
repeating what was given
or believing only on the
already pre-existing models
because it’s easier and it’s
proven that badly or not,
the system is entangled to
keep working and mimic
itself. Nostalgia was
created by us.
Perhaps we just want
the public to meet our work
as something that allowed
unclosed and uninscribed
chapters to arise. And
opened possibilities not
only for a multilayered
possible reality but for
several fragmented one(s).
And reality here is History.
Because it was defined
by it. Fortunately, we feel
that today we’re constantly
being confronted by
the approach of small
narratives that were
blurred or even washed
out but that contain in
themselves a counterdiscursive power. We truly
hope these symbols to be
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recognized as a critic of
the visual regime itself and
the genealogy of visibility
and invisibility that is so
impregnated on monolithic
and normative power
structures.

How did you come up with
the title “Mist”?

Mist… we ended up
reflecting on this proposal
as a continuation of our
practice as a whole in
which more and more
started to associate our
process, research but also
its objects, symbols, and
inscriptions as something
part of nature or at least
with living qualities.
Partially because we see
them as beings and not
things. Living beings that
are able to mutate, always
shifting not as form but
as content. We guess
nature becomes the most
direct metaphor for what
we feel for it and where
we somehow want to
keep them ‘uninscribed’.
Artifacts that operate –
not to extend themselves
through time – but to
perpetuate and linger other
types of existence and
species in the future.
Or in other words, to
position ourselves
against the necropolitics
of museum collections
and archives, that over
the decades have been
displaying a ‘deanimation’
of natural history and
ethnographic objects by
fixing and stabilizing the
origins of humankind in
archeological artifacts,
maybe we must consider
artifacts – or in a dream
world broader sense
museums – as living
ecosystems.
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