Nos Antrópicos — Notas s obre a
expos ição Eco- vis ioná rios : Arte e
Arquitetura a pós o Antropoc eno

— por Joana Rafael

“Quem tem a maior probabilidade de s obreviver nes te planeta: as águas - vivas ou os
s eres humanos ?” pergunta uma voz na ins talação da companhia de teatro alemã Rimini
Protokoll. E s ta e mais de 30 obras expos tas na Galeria Principal do Mus eu de Arte,

Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lis boa, pretendem chamar a atenção do público
para as caus as , mas também para s oluções alternativas , relacionadas com os
problemas induzidos pela conduta e s is tema de relações entre humanos e o res to da
natureza. S ão obras recentes e multidis ciplinares , apres entadas em vários s uportes que
abrangem s imples artefactos , ins talações tecnológicas e audiovis uais . Reúnem um
conjunto de dados relativos ao tempo, es paço e ação humana que incluem evidências
de des truição global e es tratigráfica, levantando ques tões relacionadas com o poder e o
direito ambiental ou ecológico.
Umas enunciam mudanças s ignificativas e irrevers íveis no funcionamento natural do
planeta e colocam os s eres humanos na mira de uma ameaça exis tencial, outras
propõem cenários de s uperação des s as mudanças . Confrontam o vis itante com
imagens de natureza fís ica, antrópica e antropogénica, oferecendo vis lumbres de um
futuro próximo e relacionando- nos com o período mais recente da vida do planeta terra,
des ignado por antropoceno.
E s te é um meme intelectual que cres ceu das ciências naturais e da periodização
científica da his tória da terra, e que tem vindo a ganhar cres cente popularidade nas
artes , humanidades e no movimento ambientalis ta.

Muitas das obras em expos ição, além de uma
s ens ibilidade aguda, demons tram também diferentes
entendimentos dos problemas que ameaçam a
s obrevivência da humanidade.
Cruciais para promover mudanças de atitude e incentivar diferentes vis ões de
organização do mundo. Têm um poder ativo e gerador de cons ciência s obre realidades
s ombrias e res pons abilidades s ociais futuras . Contudo, devem s er vis tas como
ilus trações , mais do que manifes tações "eco- vis ionárias ", como anuncia o título da
expos ição.
As evidências do impacto humano no meio ambiente têm s ido objeto de s érias reflexões
des de, pelo menos , meados do s éculo XVIII. E s tas deram origem a diferentes correntes
de pens amento crítico ecológico, formas de ambientalis mo e de cons ervacionis mo que
ao longo dos s éculos XIX e XX acentuaram o reconhecimento de padrões de des truição
e levaram à popularização de s oluções para manter a vigilância do mundo. Nos anos
1960 e 1970, artis tas , engenheiros e des igners incorporaram uma vis ão crítica do
mundo, que s e es tendia para lá da ética do des envolvimento e da abundância, através
de projetos utópicos , es peculativos e radicais . E s tes movimentos foram ignorados por
s uces s ivas forças político- económicas nos últimos 40 anos .

Os curadores da expos ição Eco- vis ioná rios : Arte e Arquitetura a pós o Antropoceno —
Pedro Gadanho e Mariana Pes tana — optaram por dis tribuir as obras por quatro
s ecções temáticas : 'des as tre', 'coexis tência', 'extinção' e 'adaptação', opos tas em
tendência e qualidade dis tintiva. Por es te motivo, exigem um confronto percetivo e
intelectual que merecia ter s ido explorado com mais rigor, detalhe e informação.
E m 'des as tre', ao lado da s imulação virtual realis ta de uma bandeira formada por jatos
de fumo pretos , criada pelo artis ta irlandês John Gerrard para denunciar o aumento dos
níveis de dióxido de carbono na atmos fera, es tão expos tas pis cinas de evaporação de
minas de lítio — campos s ujos de alimentação da nova revolução pela energia limpa, —
que o es túdio Unknown Field Divis ion (Londres) documentou no Peru e na B olívia.
Ainda na s ecção ‘des as tre’, encontra- s e a ins talação digital interativa S pra wling
S wa mps (2016), da artis ta holandes a Femke Herregraven, que us a fotos de s atélite e
imagens geradas por computador para apres entar a s ua pes quis a s obre s is temas de
valor e realidades geográficas que as tecnologias e infraes truturas financeiras
contemporâneas cons troem em detrimento da natureza. E também, A Film Recla imed
(2015), um filme- montagem de Ana Vaz e Tres tan B era que apres enta uma leitura des ta
cris e, com a ajuda de regis tos de imagens que atraves s am a his tória do cinema. Não
s endo vis ionárias , todas as obras expos tas nes ta s ecção cons eguem ilus trar a extens ão
de tempo e a repetição de proces s os que s us tentam o potencial perigo da ação humana
s obre o ambiente.
A s ecção ‘coexis tência’ apres enta uma pes quis a realizada na flores ta equatorial, Fores t
La w (2016), de Paulo Tavares e Urs ula B iemann, s obre uma s érie de conflitos his tóricos
e cas os jurídicos activados por populações indígenas contra a pres s ão de atividades de
extração mineral e petrolífera. Um des tes movimentos levou ao reconhecimento da
natureza como s ujeito dotado de direitos . Outra obra é o Mus eum of Oil (2016), dos
Territorial Agency em colaboração com a Greenpeace, que arquiva documentação s obre
o impacto da expans ão da indús tria petrolífera. E s tão expos tas também, na s ecção
‘coexis tência’, as denúncias cartográficas de Carolina Caycedo que regis tam vis ões
cos mopolíticas ameríndias s obre o impacto das grandes barragens nas pais agens
naturais , e s ociais , em várias regiões s ul- americanas . A ênfas e des tas obras es tá na
denúncia da dependência do Homem em relação ao s eu meio ambiente, nomeadamente
na exploração de recurs os naturais dos quais depende o des envolvimento económico,
s ocial e tecnológico, mes mo quando es te produz conflitos inters ociais .

Na s ecção ‘extinção’ des taca- s e a ins talação da companhia de teatro alemã Rimini
Protokoll, intitulada Win < > Win. E s ta oferece uma experiência que ilus tra um jogo de
controlo do ecos s is tema, entre o s er humano e as águas - vivas (Aurelia a urita s).
Conhecidas como es pécie predadora e invas ora, as águas - vivas reduzem o número de
peixes nos mares e caus am es tragos , ou problemas de s egurança, em muitas centrais
elétricas e nucleares cos teiras — como tem vindo a acontecer na E s cócia, S uécia,
Is rael, E s tados Unidos e Japão. S ão também a es pécie com melhores credenciais para
s obreviver na cris e climática, pela s ua capacidade de pros perar em condições
oceânicas inós pitas e, portanto, de s erem “os últimos em pé, num mundo que s e es tá a
des integrar” (Gers hwin, 2013). Utilizando a técnica ilus ionis ta conhecida como
Fantas ma de Pepper, os Rimini Protokoll colocam- nos como voyeurs do s acrifício das
Aurelia a urita s e da s ua aniquilação pela humanidade. Dentro de um aquário, o
dis pos itivo criador do fantas ma humano, revolve um es petáculo de biolumines cência,
produzido pelas águas - vivas ; um es petáculo mantido (artificialmente) vivo por um
mecanis mo oculto que força a circulação da água, levando o movimento centrífugo das
águas - vivas a perder a vida. Um efeito que introduz, ironicamente, as propos tas para
um futuro biotecnológico amigável e de completa artificialização do mundo,
apres entadas também na s ecção s eguinte: ‘adaptação’.
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‘Adaptação’ é a s ecção que propõe futuros comuns , não neces s ariamente melhores ,
mas certamente capazes de mudar a nos s a vida (e es tilos de vida). Apres enta vários
paradigmas de trans formação, ins tigadas pelo des ejo de mudança, através de Us ina s
de B iogá s (2017), obra dos S KRE I, ou de projetos mais s ofis ticados , como os de Dunne
e Raby ou de Philippe Rahm. Os primeiros us am, em Des igns pa ra um Pla neta
S uperpovoa do (2009), uma combinação de biologia s intética e novos dis pos itivos
diges tivos ins pirados nos s is temas diges tivos de outros mamíferos , aves , peixes e
ins ectos , para abraçar o poder de nos modificarmos fis iologicamente. O s egundo,
apoia- s e numa abordagem es tética que propõe novas formas de habitação,
es tendendo- s e ao campo da arquitetura e da meteorologia, entre outros .
Num momento em que o futuro s e apres enta, pelo menos no imaginário popular, como
um es paço dis tópico de ins egurança e indefinição devido a uma torrente de cris es
interligadas e, por is s o, também de difícil res olução (i.e competição por recurs os
es cas s os , o número cada vez maior de catás trofes naturais , aumento das dis paridades
s ociais , o reaparecimento de novas diás poras , ins tabilidade económica, conflitos
geopolíticos e cons equente ameaças de guerras , nomeadamente nucleares), o
problema s eria permanecer no s onho s obre o que o futuro poderá s er, s em dar
promes s as de es perança a quem enfrenta um futuro frágil e incerto.
Tornarmo- nos , criativamente, mais aptos pode s er uma boa ideia, es pecialmente
quando não temos a certeza dos problemas mais prementes a res olver. Afinal, como nos
relembra a obra já mencionada S pra wling S wa mps (2016) de Femke Herregraven: “é s ó
precis o um grão de areia para nos tirar o s ono, e ris car o i- phone”.
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