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O Programa de Residências Artísticas de estudantes 
do MAP – FBAUP, DESCONGELAR 0.2020 é concebido para 
os estudantes do Mestrado em Artes Plásticas – MAP  
e anuncia um programa original e uma possibilidade 
inovadora, no ensino superior artístico, de utilização 
do gelo como matéria-prima para a elaboração de 
intervenções plásticas Efémeras.

DESCONGELAR 0.2020 envolve questões materiais, 
conceptuais, inter-relacionais, investigativas, pedagógicas, 
de colaboração entre a Produção Artística e a Indústria. 

Esta primeira experiência contou, ainda, com 
o envolvimento de dois ciclos de ensino distintos — MAP 
e LDC, apostando na diversidade e interdisciplinaridade.

Após a seleção dos projectos por candidatura, 
realizaram se sessões de trabalho na Diamond para 
aproximação às técnicas e matéria, testes e esboços, 
seguidos do período de residência — de 17 a 26 de 
Fevereiro.  

Com a finalização deste Programa de Residências, 
e do qual resultam objectos e intervenções artísticas 
cuja efemeridade é um elemento central — todos 
os projectos foram concebidos a partir do pensar o gelo 
enquanto tema e matéria nas artes plásticas —, 
acontecerá a exposição MAP.DESCONGELAR 0.2020 
em espaços da FBAUP e que se distingue pela 
abordagem temporal e durabilidade dos objectos bem 
como pelo processo de desaparição ou transformação 
dos mesmos.

A inauguração está prevista para o dia 27 de Fevereiro, 
5ª feira às 16.30h, embora dependente das condições 
meteorológicas, o que será o mesmo que dizer que 
a escolha da época do ano em que este evento se realiza 
foi -programada para o Inverno — no entanto, em caso 
de precipitação abundante, a data será alterada.

Esta exposição terá uma duração prevista de um período 
máximo de 5 dias.

Isabel Dores 
Sem ser, existimos, 2020 
Objectos em gelo suspensos sobre receptáculo circular 
em chapa de ferro oxidada, nylon e sistema de som 
250×80×80cm

Without biodiversity 
I’m nothing 
It’s like I never 
Existed 
J. Ralph & Antony (2015). Manta Ray, Album Racing 
Extinction.

Projeto que parte da consciência de que a humanidade 
se depara com uma crise cultural e ambiental. Os glaciares 
e as calotas polares derretem a um ritmo galopante. 
A humanidade impõe-se e impera, desumanizando-se 
e desraizando-se da natureza. Refletindo sobre 
o aquecimento dos polos, surge SEM SER EXISTIMOS 
que espelha a humanidade na multiplicação de 
corações em gelo translúcido e que estabelece uma 
relação com o Ártico. 
 
Com SEM SER EXISTIMOS percebe-se que um sólido 
e gélido bloco de água, exposto num ambiente com 
uma temperatura ligeiramente mais elevada, torna-se 
frágil e instável. O volume contido pela forma, perde 
a sua estrutura. Um lacrimejar torna-se visível e serpenteia 
no volume em mutação. O gotejar cria uma tensão entre 
a temporalidade e a efemeridade do objeto.
Progressivamente, com o passar dos dias, o seu 
ritmo intensifica-se. 
 
O contacto entre as gotas de água e o suporte que 
as recebe marca um compasso irregular. O som deste 
impacto, ao tornar-se audível pela amplificação 
eletroacústica, acrescenta tempo e dimensão espacial. 
O título SEM SER EXISTIMOS marca presença no 
fundo do receptáculo.  
 
No decorrer da ação, e ao circundar a tina, o observador 
visualiza os caracteres, quase como uma tatuagem 
imposta pela mão do ser humano. Como o planeta, este 
receptáculo circular é um depósito de algo que está 
a ser, irreversivelmente, destruído. 
 
Derrete o coração humano, derrete o Ártico, prevalece 
um ambiente vazio, um extinguir da existência. Ficamos 
dissolvidos na mesma amálgama de resíduos que, 
drasticamente, não soubemos gerir. Sem ser, existimos.



Felipe Rocio 
QUANTO TEMPO DURA O MEU SON[H]O?, 2020 
Objecto em gelo sobre tina rectangular 
em madeira pintada, luz e folha de acetato 
150×42×75cm

Entre o sono e o sonho, 
Entre mim e o que em mim 
É o quem eu me suponho 
Corre um rio sem fim. 
Passou por outras margens, 
Diversas mais além, 
Naquelas várias viagens 
Que todo o rio tem. 
Chegou onde hoje habito 
A casa que hoje sou. 
Passa, se eu me medito; 
Se desperto, passou. 
E quem me sinto e morre 
No que me liga a mim 
Dorme onde o rio corre — 
Esse rio sem fim. 
Fernando Pessoa, Entre o Sonho e o Sono

QUANTO TEMPO DURA O MEU SON[H]O? é um projeto 
pensado com o poema Entre O Sonho E O Sono 
de Fernando Pessoa que, de forma poética, fala sobre 
uma vida real e uma, ideal. Nos sonhos, podemos ser 
quem quisermos, podemos imaginar, viajar o universo, 
ir além das barreiras existentes, ir muito além do que 
o corpo material vai. Por outro lado, esse forte sonhar 
é contraposto pela fraca vontade da concretização 
(Se desperto, passou). O sono é ambíguo. É no sono 
que sonhamos, temos ideias, mas o sono também 
pode ser algo vazio, ou algo mais depressivo, próximo 
do tédio, uma falta de vontade. Mas tanto sonho 
como o sono têm uma relação com duração e, portanto, 
com a efemeridade. É essa poética entre o sono e sonho 
que se explora na criação de um ambiente em gelo que 
remete a um fragmento de quarto (é nele onde dormimos, 
sonhamos e acordamos). Mas o ambiente que criado não 
é tão óbvio, pois não está completo: onde está o resto 
do quarto? Onde está a cama? Só existe um móvel 
de cabeceira em gelo. A efemeridade do gelo nesta 
poética  deste ambiente tange na ideia da transformação, 
da mutação da matéria. O gelo transforma-se em água, 
passa do concreto — sólido —, para líquido, algo que não 
é fácil de se pegar. O gelo se vai. Assim como os sonhos. 
O que fica? O sono?

Marisa Grilo 
À volta do Mundo circulam memórias de ausência, 2020 
Objectos em gelo com pétalas em cerâmica embutidas 
Cada elemento - 100×83×25cm 

Pelas perfeitas palavras de Margarida Reis define-se 
o que se alcança com À volta do Mundo circulam memórias 
de ausência. Memórias que irão ser ausentes, mas que 
nunca se vão ausentar na presença de quem as sente. 
Há uma evocação do passado e a necessidade de o fazer 
uma e outra vez. E o gelo é o material perfeito para À volta 
do Mundo circulam memórias de ausência. A construção 
de Um Jardim efémero, desaparecendo numa questão 
de tempo, por ali permanecerá o tempo que quisermos. 
Como na vida, o trabalho morre, desaparece, mas continua, 
evolui, e nascem daí outras coisas. Deixam-se traços 
visíveis desses instantes nos quais nada ainda está jogado, 
nos quais nada está dito, e que corresponderiam de modo 
concreto aos instantes da infância (Aubert, L., 1997).  
 
Temos de sonhar, temos de dar importância às coisas mais 
insignificantes e tidas como inúteis. Temos de conseguir 
viver como ingénuos, como crianças. Temos de ser felizes. 
E eu sou feliz a fazer pétalas e crochet semanas a fio. 
E vou ser feliz a transferi-las para o gelo e criar algo novo 
e desafiante a partir de algo que me dá prazer fazer. 
O que vai restar vão ser as pétalas. É tudo o que importa!



Clarice Cunha 
Pilar Mackenna 
Teresa Adão da Fonseca  
Nós, agora e depois, 2020 
Blocos de gelo com objectos variados embutidos 
340×50×50cm

Nós, agora e depois surge a partir do mito da Torre 
de Babel. Ao longo do processo de trabalho percebeu-se 
que, como no mito, não era possível atingir uma unidade 
formal que integrasse plenamente as três subjetividades 
distintas envolvidas em sua produção. Assim, Nós, agora 
e depois é uma escultura formada a partir de grandes 
cubos de gelo e objetos recolhidos pelo grupo de artistas 
autoras. Estes objetos referem-se a memórias emocionais, 
afetivas, históricas, culturais, geográficas, de cada uma 
das integrantes e tornam a escultura concomitantemente 
individual e coletiva.  
 
Optou-se por um processo de classificação, composição 
e colaboração que intenta refletir sobre as possibilidades 
de desenvolvimento do humano, nas similitudes 
e diferenças, em relação à natureza. O gelo, e sua 
efemeridade, parece ser um material potente para 
a discussão da nossa incapacidade de alcançar uma 
harmonia coletiva, em que, um único resultado 
é capaz de traduzir múltiplos desejos e sensibilidades.  
 
A partir da inserção de objetos, o trabalho estará ativo 
do início ao fim, mesmo depois de descongelar. A escultura 
literalmente deságua no resultado imprevisível 
da experiência de sua construção.

Yuga Hatta 
O meu lugar / barreira de segurança, 2020 
Placas de gelo 
2 elementos de 100×6×80cm

O meu lugar / barreira de segurança é uma escultura 
de maneira a impedir a entrada de um veículo. Uma barreira 
de segurança feita de gelo é usada com o propósito 
de guardar o espaço de estacionamento para um carro 
imaginário até derreter. A escultura proposta insere-se 
na pesquisa/projeto sobre objetos colocados para guardar 
lugares de estacionamento na rua e explora a função 
da função dos objetos e situações que fazem parte 
da experiência de vida diária. 
 
A escultura tenta obter a função da barreira real ao imitar 
sua aparência, enquanto a natureza do seu material 
de composição contradiz a função. A barreira real termina 
seu trabalho apenas quando é removida por um 
responsável por fazê-lo. Até lá, a barreira permanece 
para cumprir sua função de separar o espaço. Aceitará, 
o público, a escultura de gelo como “barreira”? Quando 
o espaço de estacionamento está ocupado com 
objetos, que consideramos possuir tamanhos corretos 
e estabilidade, aceitamos a implicação da reserva 
daquele espaço. Pode não existir validade oficial em tal 
ação, mas é reconhecida. Portanto, qualquer objeto 
com tamanho correto e estável para a função que seja 
colocado no espaço do estacionamento pode ser 
um objeto para guardar o espaço, suspendendo sua função 
original. Por mais que o projeto insista, a escultura não 
pode cumprir o trabalho, ela derrete. 
 
A documentação do trabalho é parte importante do 
projeto, pois trata-se de um trabalho público aberto: 
o projeto não interromperá a tentativa de alguém de 
mover/ remover a barreira para estacionar o carro.

https://map.fba.up.pt (em construção)
https://diamondpureclearice.com/
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