21.07 – 25.09.2022

Pessoas que são personagens, porque aqui estão
contando uma história longa, talvez de um passado
longínquo. Mas o que será este tempo profundo?
É um tempo antes de mim que também é histórico, que
serpenteia como um rio, e que por isso afeta o nosso
presente e futuro. Este tempo antes de mim, tem marcas
do colonialismo português e de outros países europeus,
que pela violência exploraram e escravizaram povos e
terras. Quando este passado toca o nosso presente
e futuro, de que forma podemos olhar para ele e
transformá-lo? Como imaginar e criar novos amanhãs?
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Conceção da Folha de Sala para Crianças
Equipa de Mediação e Programas Públicos (Galerias Municipais)

Atravessei uma grande porta de vidro para entrar na
galeria e vi ﬁguras, cores e objetos que pareciam estar
espalhados por toda a exposição e se misturavam
e transformavam em muitas obras diferentes.
Vi espelhos, vi verde, plantas e paisagens, e por entre
estas vi pessoas.

Reparei que do lado direito dos espelhos logo à entrada há uma passagem, fui espreitar, dava
para uma sala muito escura onde se projetava um ﬁlme.
As personagens que encontrei no ﬁlme “A Ilha” fazem uma viagem até esta ilha imaginada, é uma
viagem física e mental, até a uma ilha refúgio, onde se torna possível imaginar novos futuros. Isto
porque as personagens percorrem um caminho de transformação da relação consigo mesmas,
com outros seres, e com o mundo natural.
“A ilha” abre espaço para pensar de novo a identidade negra no contexto da história portuguesa
com uma luz esperançosa, uma viagem com vista à libertação.

Saindo da ilha começo a passear pela exposição com mais pistas na cabeça e na mão.
Para pensar sobre elas num lado desta folha corre um rio, composto por frases do ﬁlme
“A Ilha”. Do outro lado, o rio está vazio, pronto para que eu desenhe sobre essas frases
e a exposição.

Posso encher um rio com tudo o que vi, como se fosse um reﬂexo no
espelho da exposição.

