
Poço
     
Foi para lugares de rio que a Maria Oliveira e a Marta Ramos desceram da alta montanha: para o 
Rio Paiva, o Rio Vouga, o Rio Teixeira e o Rio Mel, para os seus leitos, as suas margens e os seus 
poços.
As duas aAs duas artistas não se conheciam antes deste nosso convite para, primeiro, se encontrarem na 
residência artística da Escola de Macieira, a antiga escola da última aldeia quem sobe a alta Serra de 
São Macário, e depois, na exposição na Neblina, no Porto. Aqui, como nos dois momentos anteri-
ores do projeto – o Galho e a Terra – o Poço propõe um encontro entre um/a artista que instala 
uma exposição e um/a artista que realiza uma performance, num mesmo espaço: a Neblina. 
O projeto enquanto proposta nossa, não só parte dos nossos lugares – a Escola de Macieira em São 
Pedro do Sul e a Neblina, o nosso estúdio no Porto – como tem por pressuposto a nossa criação da 
imagem gráfica e do desenho expositivo, numa indagação exploratória sobre criar e apresentar. Pro-
pomo-nos em diálogo com a/os artistas, e a partir das suas obras concretas, passar da interpretação 
e do diálogo, para o desenho de um contexto cénico. Ou dito de outra forma, as fotografias que a 
Maria nos enviou, levaram-nos a pensar numa estrutura em madeira que no espaço se encarrega de 
tudo. Sabíamos que não poderiam ser simplesmente mais umas fotografias na parede. Que o impac-
to do lugar em que foram realizadas – da alta montanha ao baixo rio, pedia uma experiência no 
lugar da exposição, que trouxesse aos corpos da/os visitantes, algo que à falta de melhor, chamaría-
mos de inquietação territorial, enlevamento meditativo, calmante surpresa, e outras sensações com-
plementares. Ao longo deste Ciclo Era já ali mas já era outra coisa, sabíamos que a Neblina no Porto, 
tinha que de certa forma ser também Macieira. Que aqui o espaço expositivo não poderia ser 
apenas isso, que não poderia ser um lugar anódino, adormecido, equivalente a outros, e logo, 
traidor. 

Chama-se a uma piscina fluvial natural, um poço. Na cultura fluvial o poço é lugar de mergulho e 
de descoberta, de convívios, partilhas e também sustos. É que o nome logo invoca o outro poço, 
mais utilitário e mais assustador – o da água (a particular e a comunitária), mas também o poço dos 
acidentes e dos suicídios. Ao contrário, as piscinas fluviais naturais - os poços, são sempre paisagem 
surpreendente e bela, naturalmente atraindo os corpos do nosso verão. Fundamentais para estes 
momentos, os mapas permitem desvios e descobertas. É que encontrar um poço por meio de um 
acesso difícil, muitas vezes de caminhada íngreme e vegetação a rasgar a pele, promete maior 
solidãsolidão. E o uso de mapas leva ao desenho de novos: durante a sua estadia Marta Ramos desenha 
um novo mapa, menos oficial, mais sensível e mais volátil (O sapo e o cavalo que desenhou ainda 
estarão lá? São as mesmas as pedras?).
Descer do alto das montanhas para os rios, e documentar essa experiência com diferentes câmaras 
fotográficas, com o desenho, com a criação de mapas, com a criação de gestos, com a memória. 
Sensações térmicas, fruta, verão, verdes sobrepostos, pedras e arrepio, atravessam este Poço. Per-
cursos partilhados e palavras, que ecoam pela voz da Marta pelo espaço da Neblina, agora inter-
ceptado por uma estrutura em madeira. As ripas de casquinha que a compõem atravessam a Nebli-
na, em  encontros de viés e esquinas surpreendentes, como um desenho espacializado, vazado e tri-
dimensional. As fotografias da Maria Oliveira descem da madeira em finos suportes próprios à sua 
dimensão. No centro do espaço expositivo, a estrutura é simultaneamente o lugar para as fotogra-
fias e a mesa onde acontecerá, onde aconteceu, a performance. Podemos rodear a estrutura e entrar 
dentro (do poço), e lembramo-nos de que poderia tratar-se de um projeto de construção-embar-
cação (fluvial, marítima, aérea...). Está atracada: promete a viagem e é ponto de chegada.

Mas atentemos nas fotografias da Maria Oliveira. Na mais icónica (propiu sensu) das imagens da 
exposição, um coração verdadeiro e morto jaz num alvo pano pousado no chão, numa idílica 
paisagem rural. Um coração encena-se. Está em contraponto, que não em confronto, com a di-
mensão mais documental das outras fotografias. Há uma ficção na representação deste coração 
que atira a nossa imaginação para o processo de criação da imagem. A fotografia foi realizada 
em Macieira? É uma imagem criada depois da experiência da residência? Simples evocação? 
Ou será um talismã? 
O fabricar desta imagem, de algo que essencialmente interior nos é revelado com exterioridade, 
leva-nos a repensar as outras fotografias expostas. As outras imagens que a Maria fez durante a 
residência artística, e que também se poderão constituir como documentos do lugar, sur-
gem-nos agora sobre outro prisma. Uma mão segura (e sente o peso de) uma pedra, a água do 
rio escorre por uma coxa (a coxa sente a água), uma hera segura-se a uma parede (e nela faz um 
desenho). E ainda, um feixe de luz atravessa o encontro da água e da vegetação (e atravessa a 
lente, encadeando a imagem), alfaiates pousam à superfície da água (a água aguenta), uma pedra 
de rio segura uma romã abede rio segura uma romã aberta (e esta não se afoga).
Ao momento desta escrita, a performance da Marta Ramos ainda não aconteceu, mas parte já 
de um livro-coleção-arquivo que a Marta foi fazendo. Objeto que se desdobra por folhas de ma-
teriais e tons diferentes, papel de jornal, papel pautado, acetato..., com desenhos, fotografias, 
mapas desenhados à mão, folhas em branco, repetições. As palavras ser-nos-ão ditas pela 
Marta. Não estão impressas como as palavras de outros livros, são voz que se des-lo-ca-rá no 
espaço. Foi tendo em conta as ideias para a performance que a Marta nos foi contando ao 
longo do tempo de maturação do projeto, que desenhámos e construímos uma mesa e um 
bancbanco, reconhecíveis enquanto tais ainda que diferenciados no seu desenho - uma vez que a 
mesa é parte da estrutura, pertencendo-lhe de raiz. Imaginámos o corpo da Marta como um 
ativador do espaço, reverberação simultaneamente calma e vital, ecoando vivências veraneantes 
por terras da Beira Alta, testemunha das curvas do território, das linhas da água, de pensamen-
tos focados, e mensageiro de alusões animistas. E se eu fosse uma montanha – pergunta a pedra? (1)
Este conhecimento impulsionado pelo projeto Era já ali e já era outra coisa, que é desenvolvido 
localmente, a partir da pequena aldeia de Macieira, e baseado em pesquisas tão diversas quan-
ta/os a/os artistas que as iniciaram, é um conhecimento eminentemente artístico. Desenvolvi-
do a partir da experiência do lugar, acresce ao que se sabia, e antecede o que se saberá, numa 
sobreposição de acontecimentos e coisas. E o desejo de arte que lhe está na origem é como um 
desejo de poder um pouco acontecer no mundo.
O Ciclo fecha-se com um Poço. E é um poço que sendo profundo, tem fundo. 
Intimidade - diz-nos a Maria; Contemplação - repete a Marta.

Daniel Moreira e Rita Castro Neves

1- Frase que integra o texto da performance de Marta Ramos.



Marta Ramos
Porto, 1990

É foÉ formada em design gráfico pela Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos 
(ESAD). Em 2014, conclui o mestrado em Design de Comunicação pela mesma instituição, 
com a dissertação intitulada “Do registo como condição coreográfica no design: experiência, 
notação e performance”. Paralelamente à sua formação académica, foi realizando aulas regu-
lares e workshops ligados ao desenho, às técnicas de impressão, à dança e à música. Entre 
2014 e 2016 trabalha como designer gráfica no Studio Dobra (Porto). Em 2017, conclui o 
Curso de Especialização Pós-Graduada em Performance na Faculdade de Belas Artes da 
UnUniversidade do Porto e apresenta as performances “Gesto sobre papel” e “Gesto sobre 
parede”, onde investiga as possibilidades de transferência entre as áreas do desenho e da 
performance. Na mesma altura, começa a pensar o objecto livro como se tratando da possi-
bilidade de prolongar o seu trabalho performativo. Em 2018/19, frequenta o Programa 
Avançado de Criação em Artes Performativas (Forum Dança, Lisboa), contexto onde cria a 
peça “A body that hides also stands”. Tem desenvolvido trabalho na área da dança e da per-
formance como criadora, intérprete e em co-criação (nomeadamente com Ana Renata 
Polónia, Mariana Viana e Sara Zita Correia). Actualmente, vive e trabalha entre o Porto e 
Lisboa e entre os desenhos, os livros, a escrita e a dança.

www.martaatramos.pt

Maria Oliveira

Nasceu em Ponte de Lima (1982) e reside actualmente no Porto.
Em 2021, no âmbito da Bienal de Fotografia do Porto, participa na exposição ‘Sustentar’ patente, 
entre outros, no Fotofestiwal, Lodz, na Cooperativa Árvore, no Porto e no Museu do Douro, 
na Régua. 
PParticipou na Bienal de Fotografia do Porto 2019, na exposição “Now, for the future”, na Open 
Eye Gallery, em Liverpool. No mesmo ano foi vencedora do prémio Novos Talentos FNAC e do 
Scopio Magazine International Photobook Contest. Anteriormente participou em diversas ex-
posições em Portugal e no estrageiro, de salientar, CPF (Porto), Escola de Artes Visuais (NY), 
Colégio das Artes, (Coimbra), Festival FotoRio (Rio de Janeiro), galeria More Than A Gallery 
(Paris), Casa de Portugal (Macau).
Integra a colecção do MAR-Museu de Arte do Rio e colecções privadas.

www.mariaoliveira.pt

Grata à Escola de Macieira / Neblina (Daniel Moreira e Rita Castro Neves), José António Cunha, Marco 
Rocha (Lumen), Marta Ramos, Nuno Miranda Ribeiro. 
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Maria Oliveira
Abrigo, 2021
Fotografia impressa em papel de algodão 310 g

Maria Oliveira
Corrente, 2021
Fotografia impressa em papel de algodão 310 g

Maria Oliveira
Cume, 2021
Fotografia impressa em papel de algodão 310 g

Marta Ramos
E se eu fosse uma montanha?, 2021
Performance e instalação

Maria Oliveira
Pouso, 2021
Fotografia impressa em papel de algodão 310 g e acrílico

Maria Oliveira
Poço, 2021
Fotografia impressa em papel de algodão 310 g

Maria Oliveira
Derrame, 2021
Fotografia impressa em papel de algodão 310 g


