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1.�ALBERTO CARNEIRO

O éter com uma imagem do teu ser imaginante
(2011—13)

Raiz de laranjeira, vidro com texto grava-
do e folhas de laranjeira; 93 x 130 x 134 cm; 
Coleção Espólio do Artista

Arte corpo / corpo arte 
(1976—78)

Série de 7 impressões fotográficas sobre papel; 
45 x 35 cm; Coleção Espólio do Artista

4.�BARALHO

Sem título
(2020)

Instalação — Dimensões variáveis
6 garrafas de vidro, com recolhas de solos 
decantados em água; 27x6,8cm  
Suporte em ferro com Projetor PLUS Direct 
DP-30; 93x45x30cm

Mundus subterraneus de Athanasius Kircher, 
1664 — Reprodução da Gravura 

Impressão jato de tinta em papel de algodão; 
32x28cm

2.�SÉRGIO CARRONHA

Linha do sol 
(2020)

Instalação site-specific, barro oxidado sobre 
parede; 500x200cm + 500x200 cm 

Marcador
(2020)

Cimento policromado, cal, pigmentos e terra-
cota; 170x40x40 cm

3.�RITA RA

Comunhão
(2020)

Hóstias comestíveis; Ingredientes: água, fécula 
de batata e azeite; 9 x 9 cm

1.�ALBERTO CARNEIRO

4.�BARALHO 3.�RITA RA

2.�SÉRGIO CARRONHA



TANTAS VEZES DIGO AO ORVALHO SOU COMO TU

○ A noção de que habitamos uma casa comum percorre a história em 
diferentes níveis de consciencialização. Na contemporaneidade vemo-
-la expressa pela globalização dos produtos económicos e culturais, 
transmigrações de povos, mas sobretudo nas contínuas alterações da 
representação do impacto humano sobre a biosfera.

Nos últimos meses, a utilização do prefixo «pan» sobre uma 
doença fez-nos ainda experienciar mais radicalmente o inevitável modo 
sistémico em que se compõe a existência no tempo e no espaço universais.

Diante da integralidade do tema, a Fundação Fé e Cooperação 
e a Brotéria desejam aqui traçar uma revisitação visual do texto Laudato 
Si, sobre o cuidado da casa comum. Para que se possa revelar uma ex-
tensividade entre o limiar conceptual dos discursos da ecologia integral 
e uma atuação contemplativa fundada nos sentimentos estéticos. Para 
além das fronteiras da linguagem, preparar uma situação envolvente 
onde a arte se possa mostrar como acontecimento.

Os trabalhos em arte podem ser considerados enquanto ações 
espácio-temporais da sensibilidade, produções imaginativas, fantasias do 
saber sensitivo e experiencial. Estas obras, muitas vezes, inauguram pela 
perceção o problema de habitar as coisas e ser por elas habitado. Neste 
sentido, algumas das práticas contemporâneas têm vindo a convidar à 
experienciação da continuidade existente entre o nosso corpo/natureza e 
a Natureza. Muitos autores, pela particularidade das suas opções formais, 
oferecem contributos para a consciencialização desta simbiose que avisa, 
esteticamente, que não somos habitantes estranhos do lugar natural, mas 
parte integrante do mesmo.

Com a presente exposição, queremos desenhar um ritual de 
reorganização da consciência integral da natureza, pela experiência visual 
e sensitiva que se mostra nos objetos e pelas ações de diferentes artistas.

Alberto Carneiro distinguia a arte feita com elementos naturais 
da Natureza em si mesma. Desta distinção, assumia a sua produção 
artística como uma “segunda Natureza”. Neste sentido, o seu trabalho 
vivia espantosamente habitado pela conjugação de que “uma nuvem, 
uma árvore, uma flor, uns punhados de terra situam-se no mesmo plano 
estético” daquele no qual “nos movemos”. Os elementos são, portanto, para 
Alberto Carneiro, “parte integrante do nosso mundo, são um manancial 
de sensações vindas de todos os tempos, através de uma memória que 
tem a idade do homem”. 

A insistência em sermos corpo moldado na natureza das coi-
sas, que se inscreve na matéria da terra, traduz-se num imperativo da 
consciência da continuidade biológica entre o orvalho e o meu corpo. 
Acompanha assim radicalmente o postulado da Laudato Sí Sobre o 
cuidado com a casa comum, de que “tudo está interligado”, de que as 
“espécies vivas formam uma trama que nunca acabaremos de individuar 
e compreender”. Buscamos aqui o espanto da experiência artística en-
quanto lugar da perceção de corpo inteiro, que pretende excluir os “co-
nhecimentos fragmentários e isolados que podem tornar-se uma forma 
de ignorância, quando resistem a integrar-se numa visão mais ampla da 
realidade.” (LS §138) Fragmentação esta que produz os desequilíbrios, a 
injusta segregação de elementos, ou uma hierarquização opressiva que 
resulta em exclusão e autodestruição. 

A GALERIA BROTÉRIA

○ Entre a inquietação e a esperança, a sobre-exploração dos recursos 
naturais é uma das preocupações centrais da FEC – Fundação Fé e 
Cooperação e da Associação Casa Velha. A preconização de uma nova 
narrativa de bem-estar humano, integrada na Criação, fundamentada na 
solidariedade, numa economia ao serviço das pessoas e no respeito pelos 
limites dos recursos do Planeta, exige um diálogo fecundo e genuíno entre 
cidadãos e decisores, entre o domínio privado e a esfera pública, numa 
complementaridade entre as múltiplas esferas societais - arte, cultura, 
fé, ciência, ação social, ativismo, religião, comunicação. 

 Refletir sobre a problemática ambiental, percecionada através 
dos sentidos que os artistas nos provocam, foi o propósito deste feliz 
encontro entre o ativismo de duas organizações da sociedade civil e a 
Brotéria, que, cultivando desde a sua fundação um olhar atento e próximo 
à natureza e seus detalhes, nos propõe escutar as histórias contadas 
pelas peças aqui expostas.

 O significado do sentir humano sobre a sua relação com a na-
tureza, guiado pela sensibilidade artística, é a intenção deste projeto 
expositivo comum, “Tantas vezes digo ao orvalho sou como tu”.

 
FEC – FUNDAÇÃO FÉ E COOPERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CASA VELHA

Tantas vezes
digo ao orvalho

sou como tu ¹

○ No princípio, a raiz do silêncio pairava sobre as águas. Alguém conta 
que era uma raiz de Laranjeira - arrancada da terra e da invisibilidade - 
exposta agora aos nossos olhos, ao nosso toque. Permanece raiz, a per-
petuar no ar o movimento vital que permitia nas entranhas da terra. Este 
segredo também é nosso - frágil e difícil de guardar, sem que se mude o 
seu murmúrio num qualquer ruído de passagem. Este silêncio incomoda 
porque ainda estamos longe, e preferimos à lenta estação o rápido fruto.

Faz falta o amanhecer do corpo. O seu espreguiçar-se procuran-
do um lugar sobre a Terra. A orientação dos braços e do tronco seguindo 
o trajecto do Sol, necessário à plantação e à colheita. E o peito colado ao 
bruto da matéria, ao áspero do barro, à violenta descida da luz cavando 
morada nas paredes, na carne do mundo. É preciso amar a dureza da 
rocha. Aí a manhã pousará o orvalho, o mais delicado. Digo-lhe sou como 
tu, articulando as palavras nos cotovelos, nos joelhos. A minha dicção é 
um modo assombrado de habitar próximo da dança.

Digo ao orvalho sou como tu quando o meu corpo está bem 
situado, certo de ser água, milagre e leveza. Quando dou lugar não à 
máquina do domínio, que aniquila, mas a um meio de projeção, que dá a 
ver. Aqui, o instrumento e a mão não alteram as coisas - reconfiguram a 
sua ressonância. O instrumento e a mão não deformam a matéria, nem 
violam o seu segredo. Matéria e segredo imprimem o calo e a ferida nos 
dedos do toque. Como o esforço do sineiro, este ofício é o de fazer estalar 
o eco do cobre, que repica na hora do louvor, convocando e reunindo. 

Digo ao orvalho sou como tu, quando o instrumento e a mão 
projetam a terra ao alto, acima das nossas cabeças e das nossas forças 
- lá onde só chegam a água e o silêncio, e a palavra não se distingue do 
alimento nem da chuva.

JOÃO MARIA CARVALHO

¹ A Papoila e o Monge (2013), José Tolentino Mendonça


