
Marta Wengorovius
Um modo de estar na arte

Há quem diga que é perigoso aproximar- se dela, porque há sempre o risco de cair dentro
de uma obra, tão indissociável é a sua arte do espaço que habita e das relações que estabelece
com os espectadores e a sociedade. A artista, 55 anos, 'chama' agora a 'cair' dentro da exposição
Um, Dois e Muitos, no Picadeiro Real, do Museu de História Natural, em Lisboa. É o culminar
de uma década de trabalho e resume um modo de estar na vida, tão fulcral que quase o podia
"patentear" , como diz ao JL

Um, dois e muitos, uma exposição para "estar e participar", um espaço de experiência e interação com os visitantes

Maria Leonor Nunes

( [ Não se trata de uma expressão
aritmética ou de qualquer tentativa de

contabilidade. É um "modo de olhar

o mundo" , uma "forma de perceber
a vida" : Um, Dois e Muitos, nome da

atual exposição de Marta Wengorovius,
encerra uma perspetiva sobre a

própria existência. "Tudo na vida é

um movimento de acentuação, mais

focado em mim, nos dois ou numa
comunidade. E é nessa dança que se dá

a própria vida"
,

adianta ao JL.

Um, Dois e Muitos, uma "cha-
ve hermenêutica" do trabalho da

artista, segundo o curador Paulo Pires

do Vale, "permite compreender três

regimes distintos de relação entre os

elementos constituintes do mundo, o

nosso horizonte de possibilidades: o

indivíduo, o par e a comunidade, nas

suas múltiplas declinações, da célula

ao cosmos", como escreve a pro-
pósito da exposição, que reúne um
conjunto de obras realizadas desde

2012, a propiciar os ensaios no tapete.
São mapas, partituras ou instruções
de uso que propõem, ainda de acordo

com as palavras do curador, "uma

ativação do espectador, também de-

clinado enquanto um, dois e muitos".
Essa interação é mesmo "deter-

minante para a obra" , que "existe" ,

quando torna o espectador capaz
"de sentir, de pensar, de agir". "São

propostas de exercício, tanto materi-
ais quanto espirituais, para desco-
brir a capacidade de concentração,
o conhecimento da natureza e as

potencialidades do corpo" .

Uma obra que está em "obra"
e que decorre de uma investigação
sobre as questões da atenção, da

orientação e do mapeamento que a
artista tem trabalhado nos últimos



anos. Um longo ciclo num percur-
so, iniciado na década de 1980, no
domínio da pintura e do desenho,
convocando também o movimento,
os objetos, a instalação.

Mas Um, Dois e Muitos, como gos-
ta de sublinhar Marta Wengorovius,
é também uma "herança dos pais". É

que Marta é filha de Vitor Wengoro-
vius, já falecido, advogado, oposi-
tor ao Estado Novo, dos chamados
católicos progressistas, e desde muito

pequena que teve acesso a essa rela-

ção numérica que se tornaria a sua

mundividência. "Sempre ouvi o meu
pai falar sobre a guerra, uma coisa

de muitos e de adormecer a pensar
como nos podíamos preparar para
ela. E lembro-me também de haver
reuniões clandestinas em minha casa

e de, só com seis ou sete anos, ir a

manifestações proibidas", salienta.
"Eram muitos, tal como depois no 25

de Abril, tinha na altura 11 anos, e no

primeiro 1.- de Maio, que nunca irei

esquecer, uma coisa sensorial, a pre-
sença da alegria da terra no corpo".

Recorda igualmente os grandes
passeios que dava, acompanhada
de um caderno. "Ficava a dese-
nhar, num moinho ou noutro sítio

qualquer. Era o tempo do um, que
senti desde muito cedo", diz. "E

tive, ao longo da vida, situações que
me levaram a ter uma sensibilidade a
essa ideia do um, dois e muitos" .

Seria, contudo, nos Açores que
o projeto se tornaria imperativo.
"Olhei a ilha e pensei que aquele
território podia ser um laboratório,
porque tinha uma fronteira natural,
importante para poder pensar um
tema tão largo" , afirma. Foi também
a olhar os mapas de S. Miguel que

percebeu que eram feitos segun-
do a atenção dada a determinadas

coisas, consoante se estudassem, por
exemplo, as árvores ou os pássaros.

Imaginou então como se poderiam
fazer mapas do um, do dois e de
muitos. "Pedi ajuda a biólogos da
universidade e a diretores de museus

para fazer um caminho pela ilha em

que pudesse ter encontros singulares
que me fizessem sentir que eu pró-
pria era singular", acrescenta. "Fui
percebendo, por outro lado, que o

dois é visto sobretudo na perspetiva
do casal, mas que também existe em

pinturas, fotografias, cartas. E pro-
curei depois situações em que nos

podemos juntar, mesmo insólitas,

como o livro de batismos de escra-
vos e uma fotografia de mulheres
acusadas de bruxaria, que mostro na
exposição".

CABANA DE LEITURA,
ESCOLA NÓMADA
A presente exposição resulta dessa

pesquisa, feita nos Açores, que é

aliás objeto da tese de doutoramento

que está a fazer na Universidade de

Coimbra, dos objetos encontrados

que pontuam o mapa da própria
mostra. Mas o projeto inclui também
a biblioteca Um, Dois e Muitos, uma
Cabana de leitura, que anda de jardim
em jardim, de terra em terra. "É

uma utopia pensar que as pessoas
poderão estar sozinhas nesse espaço
e ler um conjunto de livros com uma
linguagem comum", adianta ainda

a artista. "Apenas lá pode estar um
de cada vez, mas com um tempo
de leitura só para si". A Cabana de

Leitura, que está em maquete na
exposição, vai estar de seguida no
Centro Cultural de Cascais.

Também se inscreve no projeto a
Escola Nómada, que Marta Wen-
gorovius imaginou. Numa recente
mostra na Appleton Square apresen-
tou os desenhos do que poderia ser a

sua escola, a partir do modo como os

mosteiros e conventos têm resolvido

a questão do "um e do muitos" , com
a demarcação dos claustros e das

celas. "Imagino a escola quase como
se fosse uma escultura, porque é

apenas um espaço pedagógico, onde
não há nada, faz-se das pessoas que
lá passam", diz. "Posso não poder
construir uma escola, mas uma
maquete consigo. E desenhei o que
queria que fosse, com uma ideia
forte: é o espaço que nos ensina" .

Uma escultura habitável, com
sítios para comer, dormir ou fazer
teatro. Entre ficção e utopia, a Escola

Nómada "vai existindo", com as suas

aulas debaixo das árvores, na Serra da
Arrábida, geografia da particular es-
tima da artista que já lá realizou, por
exemplo, O Caminho de Nietzsche.
Também porque queria que a diretora
da sua escola fosse uma montanha.

Será a Escola Nómada que, de resto,
irá encerrar em 2019, o ciclo Um,
Dois e Muitos. "Fiz um estudo sobre

diferentes tipos de escola, muitas
entretanto postas de lado. A escola

aberta, a ideia de estudar toda a vida,
mas também a escola de Platão ou a

Bauhaus", sublinha. "E andei a respi-

gar de todas as experiências artísticas e

pedagógicas para a minha utopia, por
exemplo de uma aprendizagem feita
também com o corpo, para todos" .

Uma das aulas debaixo das

árvores que já realizou foi dada pela
filósofa Claire Nancy, sobre o papel
das mulheres na tragédia grega. "Es-
tivemos oito horas a ouvi-la, naquele
silêncio. E interessa-me também

saber, se reduzíssemos o ruído, que
atenção teríamos. A aprendizagem
está demasiado focada na ideia de fi-
car quieto a olhar em frente e a ouvir.
Mas não tem que ser assim, porque
podemos ouvir com todo o corpo e o

importante é estarmos disponíveis" .

Sob as árvores da Arrábida, have-
rá mais lições. "Todos temos sempre
alguma coisa que gostaríamos de

discutir com alguém ou com muitas

pessoas", faz notar a artista. E esse é

o princípio para escolher os 'mestres'

que poderão dar tais aulas. "Sou a fa-
vor da discussão, como falava Joseph

Beuys, porque andamos todos um
pouco amorfos", acrescenta.

Pelo tapete da exposição no
Picadeiro Real, passou, entretanto,
entre outros, Maria Emília Brederode
dos Santos para um dos ensaios, a

propósito dos desenhos da Escola

Nómada. E lá irá ainda estar, a 24,
Maria João Mayer Branco, que fará

uma visita guiada ao universo de

Um, Dois e Muitos, em que "estar" e

"participar" é essencial. "Às vezes,
entro lá e está alguém no tapete, uma
pessoa a ver um filme, outra a fazer o

inquérito visual, outra a desenhar",
adianta a artista. "Era esse espaço

que queria criar, um espaço de ex-
periência, o espírito da minha Escola

Nómada". Para experimentar até 1

de julho, no Picadeiro Real do Museu
de História Natural, na Rua da Escola

Politécnica, em Lisboa, jlu
São propostas de
exercício para
descobrir a capacidade
de concentração,
o conhecimento
da natureza e as

potencialidades do corpo




