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1 - Título do projecto: ʻRua da Carreira, 207ʼ

2 - Natureza e conceito explorados:

Figura 1 – Estudo para intervenção na porta 207 de uma casa na Rua da Carreira.

2

Janus foi um dos maiores deuses do panteão romano e simbolizava a
transição de estados ao longo da vida; a ligação entre o terreno e o
transcendente, entre o passado e o futuro. Na arte, Janus costuma ser
representado com uma cabeça com duas faces voltadas em sentido
contrário1 reforçando a ideia da atenção dirigida em dois sentidos.
Por este motivo, Janus, que está na origem do mês de Janeiro, era
ainda considerado o deus das portas exactamente porque toda a porta, em
princípio, dá acesso a dois lados.
Neste enquadramento, a proposta de intervenção artística que aqui se
apresenta faz sublinhar ʻa portaʼ enquanto marcador de uma polaridade que
representa uma quase infinidade de binómios. O projecto site-specific
intitulado ʻRua da Carreira, 207ʼ é de carácter efémero e representa uma
encenação fictícia onde a porta é, simultaneamente, ponto de partida e de
chegada; pólo metafórico e espaço de materialização plástica.
Esta

intervenção

fala

de

separação

e

afastamento

afectivo,

exactamente no ponto em que se torna insondável, o encerramento da
possibilidade de reentrada nos espaços de intimidade que precederam a
separação entre as pessoas.
Jeremy é uma personagem que, no filme My Blueberry Nights do
realizador Hong Kar-Wai , coleccionava chaves esquecidas e abandonadas
pelos clientes que frequentavam o seu café. Jeremy alerta outras
personagens do filme para a importância de saber quais as portas que se
devem encerrar e quais as que deverão ser mantidas abertas. Ele próprio
deixava aberta a porta da esperança, que o fazia acreditar de que um dia, a
sua ex-namorada Katya, que o abandonou misteriosamente, pudesse voltar.
Quando ela por fim aparece, Jeremy pôde finalmente fechar a porta do
passado.

Existe no Museu de Arte Sacra do Funchal uma salva de prata de origem flamenga cujo
medalhão central representa o deus Janus. Luiza Clode escreveu sobre esta peça no catálogo da
exposição Obras de Referência dos Museus da Madeira.
1
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Assim sendo, a minha proposta de intervenção para a porta 207 na
Rua da Carreira apresenta a apropriação das falas de Jeremy e Katya no
momento em que se reencontram e cada um deles segue, por fim, o seu
caminho:

Katya: Sometimes, even if you have the keys those doors still can't be
opened. Can they?
Jeremy: Even if the door is open, the person you're looking for may not
be there, Katya.

Figura 2 – Estudo para a aplicação das frases em plástico vinil autocolante sobre as
almofadas da porta.

As frases, em plástico vinil autocolante, serão colocadas sobre as
almofadas superiores da porta.

A esta encenação junta-se um outro elemento: as flores. A espécie
utilizada é a Callistephus chinenses, uma planta muito cultivada no jardins
das casas madeirenses, muito abundante neste mês de Agosto e muito
utilizada, um pouco por toda a ilha, na decoração de tapetes florais nas festas
de matriz religiosa.
Na Ilha da Madeira têm um nome vulgar muito curioso. São conhecidas como
ʻNão-me-deixesʼ mas não fazem parte de nenhum código simbólico que as
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utilize como invocação do pedido de (re)aceitação, desculpas ou perdão
endereçadas a alguém.
No entanto as flores entram no projecto ʻRua da Carreira, 207ʼ
exactamente pelo hipotético pedido de desculpas ou apelo ao não abandono;
como arranjo de flores que, no enquadramento desta instalação, vem reforçar
a vontade de regresso a uma situação passada junto de determinada pessoa
que, revelando-se peremptória, faz com que as flores-mensagem se esvaiam
pelo ralo da porta (Figuras 2 e 3).

Figura 3 – Pormenor do estudo. Aqui pode-se ver os talos das flores colocados na abertura
do correio. Os talos de fora simbolizam o lado mensageiro da flor colocada, no entanto, num
sítio pouco convencional . As flores são, neste contexto, um recurso em abandono, porque o
receptor da mensagem já não lá está ou não permite que a mensagem se efective.

Figura 4 – Pormenor do estudo. Aqui pode-se ver as flores a sair pela ranhura da porta,
reforçando-se desta forma a ineficácia do apelo.
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A intervenção fica com a sua mensagem reforçada pela dialéctica que
se pode estabelecer com a totalidade do edifício (Figuras 5 e 6).
As vitrinas abandonadas, forradas a papel para não se deixar ver o seu
interior, bem como o letreiro ʻvende-seʼ vêm estimular a verosimilhança de
uma situação fictícia que funciona como espelho de uma possível realidade.

Figura 5 e 6 – À esquerda: Vista do edifício com as vitrinas de uma antiga loja, forradas com
papel. À direita: Esquina do edifício, vendo-se, na varanda do mesmo, um letreiro que
informa a sua disponibilidade para venda.

3 - Material necessário para a realização do projecto:
Impressão das frases em plástico vinil autocolante;
2 Oásis floral;
5 ramos de flores de Callisthephus chinenses
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