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Estendal#0– O Paraíso é um lugar onde nada acontece, decorreu no dia 12 de Junho de 2016

entre 17 horas e as 20 horas. Constituiu uma experiência daquilo que teve por objetivo

ser o início de um ciclo de programação artística pensado para o espaço da Horta do

Baldio, uma horta urbana comunitária existente perto do Campo Pequeno, em Lisboa.

O seu desenvolvimento enquanto projecto foi condicionado pelo enquadramento

específico desta horta, quer em termos territoriais, de propriedade e mesmo

programáticos: tratava-se de um extenso território baldio de propriedade privada, um

espaço expectante da construção de um hotel quando foi cedido provisoriamente em

2014, à associação Rumo de Fumo para ter lugar um dos eventos da programação mais

para menos do que para mais produzido pelo Teatro Maria Matos e pela Culturgest, sob a

https://animaliavegetaliamineralia.files.wordpress.com/2016/12/claudia.jpg


10/03/17, 18:18ecosofias / ecosophies – ecomedia . ecocriticismo . ecocinema

Página 3 de 75https://animaliavegetaliamineralia.org/ecosofias-ecosophy/

iniciativa de Vera Mantero.

Desse evento constou a criação de uma Horta que se manteve após a programação mais

para menos do que para mais ter acontecido, enquanto horta comunitária, mobilizando

diversos agentes, quer por vizinhança territorial, quer por afinidade ao projecto.

A manutenção dessa cedência do uso do espaço permitiu que se tenha projectado nesta

Horta uma espécie de laboratório experimental de práticas de sustentatibilidade para a

cidade. Foram desenvolvidos diversos encontros onde se elencaram futuros (provisórios)

para o espaço, foi também ganho um projecto da EDP para a dinamização do espaço, entre

outras iniciativas comunitárias, tais como mercados de produtos da horta e festas, e, por

fim, desenvolveu-se este projecto colectivo – o estendal – através da minha mediação,

enquanto uma das guardiãs do espaço.

A minha ligação ao projecto teve vários motivos decorrentes de vários “lugares” onde me

situo: o facto de viver por coincidência ao lado da Horta; ter eu própria, enquanto

socióloga, desenvolvido um projecto de planeamento estratégico em torno das hortas

urbanas para a autarquia de Odivelas em 2007-2008; ser actualmente docente do

seminário de mestrado em programação cultural FCSH-UNL. Por tudo isto, tive não só

interesse de acompanhar desde o início a programação mais por menos do que para mais,

como em participar no projecto da horta, desenvolvendo uma investigação-acção a partir

dele, da qual resultaram não só processos de disseminação da actividade da horta através

de artigos científicos e comunicações, mas também a mobilização dos meus alunos para o

desenvolvimento de uma linha de programação para a Horta.

Deste modo, foi agendada uma visita ao espaço e solicitado aos que tivessem interesse

nisso, que desenvolvessem os seus projectos em torno da horta e das suas especificidades,

respeitando o seu carácter efémero, informal e comunitário.

Dos vários projectos que me foram apresentados houve um que me chamou a atenção
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pela sua simplicidade e exequibilidade: um estendal.

Assim, foi esse elemento que construímos na horta que permitiu dar corpo à pesquisa que

vinha iniciando sobre os vários artistas que vinham fazendo em Portugal recolha

documental fotográfica ou trabalho criativo em hortas ou espaços baldios ou

desclassificados e que importava (re)mostrar/ discutir/ problematizar, no contexto da

Horta do Baldio, de forma a dar de novo visibilidade a processos artísticos, de

investigação ou outros que têm vindo a ser desenvolvidos em Portugal em torno da

questão da ecologia das cidades.

A partir da conjugação de vários esforços desenvolveu-se, então, esta primeira iniciativa

que se traduziu numa performance-exposição em lençóis através de cianotipia,

desenvolvida por Joana Henriques, em torno de diversas ideias de vários artistas:

esquissos do projecto “o paraíso é um lugar onde nunca nada acontece” que

Fernanda Fragateiro desenvolveu, no âmbito da programação Marvila Capital do Nada em

2001, e que consistiu na criação de um jardim numa praça do Bairro dos Loios,

redesenhando os espaços adjacentes à Urbanização da “Pantera Cor-de-Rosa”, em Lisboa;

fotografias de Fernando Brito do seu trabalho “Nas Hortas” e ainda fotografias de Álvaro

Domingues dos seus livros A Rua da Estrada e Vida no Campo, a partir dos quais Miguel

Simões fez uma leitura encenada.

Tratou-se de tornar públicos estes “lençóis” através deste estendal para quem os quisesse

ver: os colaboradores e guardiões da Horta, os moradores dos bairros adjacentes, as

pessoas que usam o espaço para passear os seus cães.

A sustentabilidade do “estendal” depende da sustentabilidade da horta, mas a

sustentabilidade da horta também depende da visibilidade destes vários projectos

artísticos que precisam de continuar a ser divulgados. A bem do Paraíso possível.
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* Cláudia Madeira é Professora Auxiliar na FCSH – Universidade Nova de Lisboa.

Desenvolveu um Doutoramento intitulado Hibridismo nas Artes Performativas em

Portugal (ICS-UL 2007) e um pós-doutoramento sobre Arte Social. Arte Performativa? (ICS-

UL 2009-2012). Publicou, complementarmente a diversos artigos em torno das novas

formas de hibridismo e performatividade, os livros Híbrido. Do Mito ao Paradigma

Invasor? (Mundos Sociais, 2010) e Novos Notáveis: os Programadores Culturais (Celta, 2002).

.

* ver também Um Estendal na Horta do Baldio . produção Teresa Vieira* . 2016 . in

(eco)visões – ver

.
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Estendal#0- O Paraíso é um lugar onde nada acontece (Washing Line#0 – Paradise is a place

where nothing happens) took place on 12  June 2016 between 5 and 8 pm. It was an

experiment intended to be the beginning of an artistic programme designed for the Horta

do Baldio, an urban community garden near Campo Pequeno in Lisbon.

Its development as a project was conditioned by the specific framing of this garden, in

terms of the actual land, property rights and even as a programme. Baldio was an

extensive, privately owned vacant space, with a pending development project for a hotel

when, in 2014, it was provisionally lent to the association, Rumo de Fumo, as a venue for

one of the events in Vera Mantero’s mais por menos do que para mais (more for less than for

more) programme produced by the Teatro Maria Matos and Culturgest.

th
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The terms of the authorization to use Baldio allowed for this kind of experimental

workshop on sustainability practices for the city. Several meetings were held to plan

(provisional) uses for the space, which also won EDP project funding. Other community

initiatives took place, such as product markets and garden parties, and finally, this

collective project – the washing line – was created through my mediation, as one of the

Baldio guardians.

I had, in fact, a number of reasons to be connected to the project: I happen to live next to

the community garden; as a sociologist, I developed a strategic planning project on urban

gardens for the Odivelas town council in 2007-2008; and I am currently teaching the

master’s seminar in cultural programming at FCSH-UNL. Therefore, I was not only

interested in following the “more for less than for more” programme right from the start,

but also in participating in the design of the garden and developing research work on it.

This led not only to disseminating Baldio’s activities through scientific articles and papers,

but also gave my students an opportunity to develop a programme for the garden.

Thus, a visit to Baldio was scheduled and students who were interested were invited to

produce projects based on the garden and its specificities, bearing in mind its ephemeral,

informal and communitary nature.

Of the various projects submitted, there was one that attracted my attention in particular

through its simplicity and practicability: a washing line.

And so this was the feature that we built in the garden, incorporating the research that

was being carried out on the various artists in Portugal who had been doing photographic

surveys or creative work on gardens that were either vacant or declassified and whose

results needed to be (re)shown / discussed / questioned, in the context of the Horta do

Baldio, so as to give new visibility to artistic, research or other processes that had been

developed in Portugal on the question of the ecology of cities.

Various efforts thus came together and produced this first initiative leading to a
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Cyanotype performance-exhibition of sheets by Joana Henriques, based on several ideas

from a number of artists: sketches of the “paradise is a place where nothing ever happens”

project developed by Fernanda Fragateiro as part of the Marvila Capital do Nada (Marvila

Capital of Nothing) programme in 2001: the creation of a garden in a square in the Loios

neighbourhood, redesigning the area next to the Pantera Cor-de-Rosa (Pink Panther)

urbanization in Lisbon; photos by Fernando Brito from his work Nas Hortas (In the

Community Gardens); as well as photos by Álvaro Domingues from his books A Rua da

Estrada (The Street Road) and Vida no Campo (Life in the Country) based on which Miguel

Simões performed a dramatized reading.

Through this washing line, these “sheets” were therefore made public to whoever wanted

to see them: the Baldio volunteers and guardians, local residents and those from adjacent

neighbourhoods, and people who use the space to walk their dogs.

The sustainability of the “washing line” also depends on the garden’s sustainability, but

Baldio’s sustainability depends on the visibility of these various artistic projects that need

to be disseminated further. The assets of a possible Paradise.

.

Cláudia Madeira is an Auxiliary Professor at FCSH-New University of Lisbon. She holds a

PhD on Hibridismo nas Artes Performativas em Portugal (Performing Arts Hybridity in

Portugal) (ICS-UL 2007) and a post-doc on Arte Social. Arte Performativa? (Social Art.
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