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Baldios / Milton Machado

Luiza oferece sua casa. A janela da frente tem grade, e os vidros são canelados, para evitar que se olhe o que tem dentro; mas não evitam que os 

respingos da mangueira do vizinho que lava o carro lá fora produzam reflexos verdes. São as folhas que tem lá fora. LB tem fixação pela hospitalidade, 

mas tem certa dificuldade com endereços fixos. Consta que viveu em 25 imóveis em 29 anos. Já morou em Pedregulho, Barcelona, Nova York, Cabo Frio, 

Carandiru.  

Não para em Lugar Nenhum, adora carregar um móvel, transporta uma Hasselblad. O vizinho lava o carro debaixo de uma pequena árvore. De dentro 

se vê que lá fora tem as folhas de uma árvore. O carro do vizinho não é tão antigo quanto os carros que LB não fotografou em la Habana. La Baldan não 

fotografou muitos carros em Cuba, mas flagrou uma piscina com águas tão azuis que dava para se ver o que tem dentro. Uma piscina fixa que dava para se 

ver lá fora um mar esverdeado canelado caribenho em constante movimento. LB não para, tem algo de non-stop, auto-móvel. Roda, mesmo quando é sem 

câmera.  

Os carros de la Habana não são as únicas ruínas. Tem esse quarto árido, o deserto deste quarto e sala, esse sofá puído, sete portais de um corredor que 

levam a Lugar Algum, esse salão de barbeiro onde marquei hora para fazer a barba. Sentado nessa cadeira de barbeiro nesse salão de quinta terei como 

equacionar sua primeira geometria. As fotos de LB marcam hora com uma ordem lisa e aparada, ali tudo parece ser tratado com escova. Não é fotografia 

feita a máquina, nem os cortes a tesoura. Deve ter a ver com o formato grande do negativo, daí que se o ângulo é reto a foto é ortogonal. As fotos de LB 

celebram o encontro ancestral entre lux e lumen, do raio luminoso com o raio visual. As fotos de LB mostram tudo o que têm dentro. Para isso concorre 

uma luz não sei de onde. Deve ter a ver com seus olhos, que fotografam em azul, azuis-piscina. Deve ter a ver com os reflexos verdes das folhas verdes da 

árvore verde que tem lá fora. Deve ter a ver com águas, respingos, com as transparências. Deve ter a ver com o rigor das grades, das janelas caneladas 

desde o renascimento. As fotos de LB têm mesmo um toque de clássicas. As fotos de LB têm esse toque inaugural, esse algo primeiro de contato. 

As fotos de LB mostram tudo que tem fora. Os lugares-nenhum de LB são habitados por “espíritos múltiplos” (Certeau), daí seus tantos intervalos, seus 

fantasmas revelados, montados a pelo, todos em zigzag.

[Milton Machado ajudou LB a escrever ficção na academia - 2010]



Projeto Estofo

2016–2017

Exposição individual

Estofo, Galeria Anita Schwartz, Rio, 16.03 – 28.04.2017

Embarquei pela primeira vez na Baía de Guanabara 456 anos depois que o então governador-geral do Brasil, Mem de Sá, expulsou dali os franceses.

Duas vezes por semana, o mesmo roteiro. Entrar na água que beira tudo desde sempre. Água que banha o Rio. Tamanho volume, tamanha presença, 

tamanho descaso. Talvez sejam os nossos olhos já cansados, nossos narizes conformados, nossos pés secos. Restos boiam, gigoga enreda e óleo sufoca. 

De tudo passa e muita coisa estanca. A Baía, um gargalo, um fosso, uma fossa. A mesma paisagem sobre águas movediças.

Entra semana, sai semana e repete-se o mesmo percurso por águas que se renovam a cada 14 dias. A luz muda, o lixo muda e a paisagem recorrente 

ganha novas nuances. O pressentimento da chuva, o alvoroço do vento nordeste, o reboliço do mar que surpreende a habitual tranquilidade. O Angra 

adernado, adernando mais e mais, essa testemunha imunda. A Baía desorizontada, de onde mal perde-se de vista. Vista boa que dá na cara. 

Com uma câmera fotográfica e uma caderneta sempre a postos, registrar o inusitado dos dias. Quem sabe os ponteiros anacrônicos do relógio da Central 

do Brasil, uma nova grua no porto semelhante a um centauro, outra televisão à deriva, ou simplesmente a beleza ritmada do leve movimento do swell. 

Quanto mais se repete a viagem, mais se aguçam todos os sentidos.  

Durante um ano inteiro, subir e descer marés a bordo de um pequeno bote. Na primeira viagem, aprender a molhar a bunda no estofado da embarcação; 

na segunda, aprender a viajar em pé; na terceira, aprender a navegar. Atentar para o vermelho encarnado, porque quem entra solteiro, sai casado. 

Ultrapassar os trajetos das barcas públicas e chorar de alegria diante dos currais de pesca e da desembocadura das águas doces do Macacú no fundo 

da Baía, mas também diante dos aberrantes depósitos ilegais de metais pesados na Ilha de Pombeba. Vivenciar as maiores contradições, absurdos e 

maravilhas em um só território fluido. Voltar à terra firme e continuar pensando nessa imensidão aquática de 3 baías em 1, berço-sustento-alento-latrina-

cemitério de tantos indivíduos, refém das desmotivações individuais e da falta de senso de coletividade; na cidade do Rio de Janeiro, em toda a sua 

vocação e em seu decadente projeto de urbanidade.

O projeto Estofo é o resultado de uma sequência de viagens periódicas pela Baía de Guanabara, um extenso exercício de observação e imaginação 

composto por anotações e fotografias. Uma profunda imersão, um mergulho, sem nunca ter enfiado o corpo inteiro n’água.

Ficha técnica: 

Impressões variadas - fotografias e caixa contendo 22 fotogravuras

Texto

Suspiro - Videoinstalação HD, p/b, áudio em 8 canais



Luiza Baldan
Série Estofo, 2016-2017

30 x 45cm cada
Caixa com 22 fotogravuras em papel algodão Canson edition 320g



SABE-SE LÁ DE ONDE VEM O FASCÍNIO PELO MAR. PÉROLAS, CONCHAS, SAMBAQUI. 

DE IDOS TEMPOS, DE QUANDO A GUANABARA FOI SAVANA E O PÃO DE AÇÚCAR, ILHA. 

O SILÊNCIO DAS CANHANHAS. SEMPRE OUÇO DA BAÍA 

UM VOZERÃO DE MULHER. É O SEIO DE ONDE BROTA O MAR. 

RAINHA DOS ANJOS. A MARÉ QUE BAIXA E O FEDOR QUE SOBE. 

QUASE SEM OXIGÊNIO. CADA VÃO DA PONTE É UM FOTOGRAMA. PLATAFORMAS 

DE PETRÓLEO COMPETEM COM AS MONTANHAS, SE SOMAM ÀS ESTRELAS. 

GÉLIDOS DUTOS SUBMARINOS AFUGENTAM OS PEIXES. 

O QUE PENSARÁ O MARUJO QUE DURANTE ANOS FOI FIEL ÀQUELA 

EMBARCAÇÃO FUNDEADA, QUE AGORA, ESQUECIDA NO NADA, QUER ARROLAR NO MAR? 

A BAÍA SITIADA. SOMOS TODOS PESCADORES. 

MUITAS ILHAS SE DESPRENDERAM DAS MONTANHAS EM BUSCA DA SOLIDÃO SALINA. 

O ROSTO ESCULPIDO NA PEDRA. O MACIÇO COM O PERFIL DE NOEL. 

OS SENTIDOS SENSÍVEIS SE ATENTAM AOS CHEIROS, AOS SONS, AOS DESENHOS 

DAS NUVENS RABO-DE-GALO. NAVEGAR POR HORAS A FIO POR UMA MESMA PAISAGEM 

EM ÁGUAS MOVEDIÇAS. A FUGA OCEÂNICA E AS LÍNGUAS SANITÁRIAS. LÍNGUAS 

ESTRIADAS, GEOGRÁFICAS. MANCHAS ESPARSAS, REDES ABANDONADAS, PESCA FANTASMA.

A ÁGUA PERTO DO OUVIDO, O OLHO N’ÁGUA. AS BOLHAS

DE METANO QUE SALPICAM NA PELE. GÁS SULFÍDRICO, CORTINAS ACÚSTICAS. 

A LETRA CAMBALEANTE COM O MOVIMENTO DO BARCO. O LIMITE DO QUE FICA FORA 

E DENTRO DO BARCO. A BOLHA DE METANO QUE SALPICA NA PELE. 

SE ABRIR AO SILÊNCIO. MACACU É QUASE PAU-BRASIL.



Luiza Baldan
Suspiro (still), 2016-2017

Videoinstalação HD, p/b, áudio em 8 canais



B146d

Arrabal, Jonas, 1984-

Baldan, Luiza, 1980-

Derivadores/Luiza Baldan, Jonas Arrabal. – 1. ed. –

Rio de Janeiro : Automatica, 2016.

92 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 978-85-64919-24-2

1. Guanabara, Baía de (RJ) – Obras ilustradas. 2. Artes gráficas. 3. Projeto gráfico I. Título.

16-35115 CDD: 741.6 CDU: 741

Em paralelo ao projeto Estofo e em parceria com o artista Jonas Arrabal, realizamos o projeto editorial Derivadores. Através de um derivador aquático 

adaptado como câmera pinhole, fotografamos a deriva das águas da Baía de Guanabara e escrevemos um texto/conversa. Este material, junto a textos 

de outros quatro colaboradores de áreas afins, está publicado em um livro de mesmo título.

BOLSA Viva a Arte! (Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro)

APOIO Prooceano • Projeto Grael

PRODUCÃO EDITORIAL Marisa S. Mello

DESIGN Giselle Macedo | Luxdev

EDIÇÃO Automatica Edições

TRATAMENTO DE IMAGEM  Noise

REVISÃO Duda Costa

VERSÃO Christopher Burden

FOTOGRAFIA Jonas Arrabal & Luiza Baldan (120 mm); Luiza Baldan (35 mm)

CÂMERA PINHOLE Thiago Barros

TEXTOS Ana Luisa Lima • Bruna Cerrone • Jonas Arrabal • Luiza Baldan • Marisa S. Mello • Simplício Neto

IMPRESSÃO Ipsis

AGRADECIMENTOS André Ribeiro de Rezende • Ateliê Oriente • Bruna Vieira de Medeiros • Claudia Savelli • David Pacheco • Francisco dos Santos • 

Fred Luna • Gabriela Mureb • Gisele Camargo • Irmãs Schincariol de Mello • Julia Arbex • Maycon Monteiro Quintanilha • Marcelo Azeredo • Nicolás 

Espinoza • Raphael Fonseca • Speed Lab • Thiago Marques • Thiago Zamprogno • Vinícius Pinheiro Palermo



Cartaz inserido no livro Derivadores com os negativos 120mm feitos com a pinhole



Projeto Perabé 

2014–2015

Exposição individual

III Mostra do Programa de Exposições 2015, Centro Cultural São Paulo, 14.11.2015 - 06.03.2016. Texto: Ana Luisa Lima

Exposição coletiva

Finalistas Prêmio Pipa, MAM Rio, 03.09 - 13.11.2016

O projeto Perabé começou em dezembro de 2014, um ano após a minha residência em São Paulo. 

Através de viagens mensais, percorri diferentes caminhos que pudessem conectar a capital paulista ao litoral, registrando-os em fotografias, 

vídeos e textos. 

Dos mais de trinta endereços que tive desde a infância, todos eram/são litorâneos. 

Morar em São Paulo foi uma das experiências mais enriquecedoras e desafiadoras que tive, especialmente no que tange as relações urbanas 

em uma megalópole distante do litoral. A escala, a falta de senso de localização, a curiosa adaptação climática e a sensação claustrofóbica 

dada a ausência de horizonte, são apenas alguns aspectos do estranhamento ao cotidiano na capital. 

Um dia me disseram que era possível ver o mar sem sair do município de São Paulo, em alguma parte ao sul da cidade. 

Por mais absurdo que pudesse soar, o relato despertou em mim o interesse por encontrar uma paisagem quase fictícia. 

Durante oito meses, embrenhei-me em trilhas e rotas que partiam da capital em direção ao oceano, em uma ação inversa à colonização dos bandeirantes. 

Da atitude naïf de buscar o mar veio a necessidade de atravessar paisagens e a história para chegar até ele. 

Partindo da Serra da Cantareira, deixei-me guiar por personagens, mitos e acasos, descobrindo novos caminhos sem plano fechado ou definitivo, 

até chegar ao bairro de Perabé, em Santos, que em tupi significa “caminho do mar”.

O trabalho está publicado no catálogo da III Mostra do Programa de Exposições 2015, do Centro Cultural São Paulo, e no livro Pacto Visual III, 

da ID Cultural.

Ficha técnica: 

Videoinstalação HD, p/b, áudio em 4 canais, 31’10”

Impressões variadas

Texto



(Trechos do texto Perabé)

Uma cidade ajuda a ler outra cidade. 
Cidade é lugar de memória.
Para os viajantes, a cidade natal é a casa que se carrega na mala para facilitar a chegada em um lugar desconhecido.
A minha cidade natal é o mar. 
Em qualquer saudade, em qualquer sonho, em qualquer pesadelo, o azul é o que se vê e a maresia é o que se sente. 
Onde eu nasci tem mar. Para onde eu mudei tem mar. 
E em cada porto que atraquei, deixei um pouco do porto de partida. 
Então a casa é mar, em sua maleabilidade e insistência. 
As águas se contaminam, se comunicam, levam e trazem. 
Ainda crianças, quando mal sabemos ler a cidade, a escala das avenidas e prédios assusta. O mar intimida. Somos seres diminutos cercados por 
grandes massas e volumes que desde cedo nos ensinam sobre hierarquia e o viver em sociedade. Conforme crescemos, a cidade também cresce, mas 
a percebemos menor.
O mar é o único que não muda com o tempo. 
Todas as cidades em que morei têm mar, menos uma. A cidade sem mar é a única que não para de se agigantar. 
Andar na cidade sem mar é se perder e se achar no labirinto urbano, é chocar-se contra torres e morros e se esvair na poluição. 
Sobrevoar a cidade sem mar é se perder de vista, é chocar-se contra torres e morros e se esvair na poluição. É ser persistente e olhar através para 
encontrar o mar.
O horizonte da cidade sem mar é o tiritar das lâmpadas incandescentes que se sobrepõem à distância.
Da cidade sem mar procuro o mar.
Remonto as rotas daqueles que subiram do mar.
Encosta na costa.
Por que virar as costas para o mar?
De costas para a costa na capital da solidão e sua perfeita sanidade.



Luiza Baldan
Perabé (stills), 2014-2015

31’10”
Videoinstalação HD, p/b, áudio em 4 canais



Residência Paris (França)

Série Build Up

Fevereiro a Março de 2014

A curadora Albertine de Galbert, pensando na relação que estabeleço com a história dos lugares que habito, me convidou para ser a última inquilina de 

um apartamento seu no Marais, em Paris, antes de concretizar a venda. A ideia era produzir um trabalho inédito durante a residência para uma individual 

na Galeria MdM. A exposição foi inaugurada no final de março e ficou aberta à visitação até maio de 2014. O trabalho está publicado no catálogo do 

Prêmio Pipa 2016 e no livro Pacto Visual III, da ID Cultural.

Ficha técnica: 

Impressão a jato de tinta em papel algodão | 70 x 105cm

Impressão lambda | 15 x 22,5cm ; 17 x 22,5cm ; 20 x 20cm

Impressão deux bleu | instalação específica

Objeto | Caixa de acrílico com cartões postais em branco

Texto reproduzido em tela de TV



Luiza Baldan
Vista da exposição Build Up, 2014

70 x 105cm (cada fotografia)
Impressão a jato de tinta em papel algodão



Luiza Baldan
Vista da exposição Build Up, 2014

Fotografia (impressão a jato de tinta em papel algodão / 105x70cm), monitor com texto e caixa de acrílico com cartões postais em branco



First of all there is Blue 
A caneta preta de tinta azul 
Ó mundo fantástico de viagens repetidas 
O dia seguinte 
As costas leves
Le panda géant
Parpadeo
On how to invent stories
Otro cuaderno de Lorena
Bolígrafo comprado en Colombia y robado en París 
Percorrer o Pacífico, atravessar o Atlântico 
Nouvelles façons d’aimer
Fusos
Paisagens
Terroir
Terror
A fotografia que nunca existiu
Habituando-se a desabituar
La maison ratée
A torre-farol
Lugar valioso es aquel que despierta encantamiento  
y te acompaña para siempre 
No hay nostalgia porque no hay pérdida 
Superposition de toutes les options possibles 
Yellowless
Redes de afeto
O subir da escada
Obscena
Photo exhibits

Coisificar o estranho
L’inventaire
Complicado dobrado
Mémoire temporaire
A inversão do fluxo e a transformação do tempo 
Change de change
Só eu existia para mim mesmo. O resto era paisagem. 
Le tournament
O agora dilatado
Le élargi
Na brevidade da bolha, a imagem invertida 
Dos mais banais dos verdes
Pagode
Emaranhado de linhas de tempo 
Ressonância
Scopophilie
Calibre
Idem
Yo soy el camino que busca viajeros
Sol na quarta-feira de cinzas em Paris 
O inferno estava muito rigoroso naquele ano 
Tudo acaba em pizza
I wonder
Le titre dit tout.



 Build Up / Albertine de Galbert

/Do aparelho de jantar que meus pais ganharam de presente de 
casamento, resta apenas uma tacinha de café no meu apartamento da 
rua Charlot. Ela parece menor a cada dia, como se os objetos da nossa 
infância fossem diminuindo conforme vamos envelhecendo. Não faço 
ideia de onde foram parar as outras do jogo, sem dúvida abandonadas em 
lugares que os membros da família já não habitam, dividindo o armário 
com canecas americanas, sobreviventes de um mercado de pulgas ou 
de uma lojinha de museu, sobras de histórias de amor ou de antigos 
roommates. 
/Parte submersa do nosso iceberg familiar, esses objetos são parte de 
uma sequência de imagens que é constantemente atualizada por novos 
objetos que nos arrebatam e por outros tantos que nos afeiçoamos 
involuntariamente. Como o copo de leite do filme Suspicion, de 
Hitchcock, certas imagens flutuam sobre nós e impregnam os ambientes. 
Independente da história real, se transformam em volumes, imagens-
objetos ou imagens/tempo. São literalmente desproporcionais.
/As imagens de Baldan são assim: imagens-objetos e imagens-tempo, 
parte de sequências de vestígios que a artista recolhe durante suas 
viagens e residências em diferentes partes do mundo. Esta é a razão pela 
qual a convidei para passar um mês no meu apartamento que está prestes 
a ser vendido. Além dos meus, há traços de todos aqueles que viveram 
ali, sejam as visitas curtas ou os inquilinos duradouros. Quero que Baldan 
registre sua própria experiência antes que comece a do novo proprietário, 
modificando e se deixando modificar pelo lugar, representando o desfecho, 
a minha separação com a casa e a sua história. 
/O acaso – ou alguns podem chamar destino – fez com que este projeto 
se desenvolvesse não só na casa, mas em uma série de outros lugares. 
O furto de alguns pertences e equipamentos profissionais da artista no 
apartamento da rua Charlot no dia da sua chegada a Paris, a obrigou a se 
reposicionar e a trabalhar para além da violência da intrusão.

/A exposição Build Up, apresentada na MdM Gallery, reúne obras articuladas 
em torno desta singular experiência de residência, em sua descontinuidade 
e deslocamentos. Algumas poucas fotografias anteriores também estão 
expostas, como a dos balões presos em galhos de árvore, que é a última 
imagem tirada em Nova York, um dia antes da viagem de Baldan a Paris.
/Esta imagem foi ampliada e ocupa uma parede inteira da galeria, 
proporcionando uma abertura na abertura, ao longo da vitrine principal. 
Como tantas vezes na obra de Baldan, ela carrega uma ambiguidade: a 
perspectiva é interrompida pelos balões hipnotizantes que estão presos no 
ponto de fuga, impedindo a luz de escapar.
/Alguma coisa aconteceu ou vai acontecer a qualquer momento, mas não 
sabemos quando ou como a ação se dará. O texto escrito pela artista 
passa em uma tela negra disposta no nível do chão, como se tivesse sido 
destacado das imagens penduras na parede. Não há distância suficiente 
para serem apreendidos juntos; as possíveis combinações são infinitas. O fio 
da narrativa foi cortado; o Estranho emerge.
/Este efeito perturbador é acentuado pelas distorções de escala – uma 
árvore ou um prédio estão impressos no mesmo formato da foto da tacinha 
de café herdada dos meus pais –, mas também por composições com 
transparências e reflexos. Os contrastes fortes coexistem, colidindo entre e 
dentro das próprias imagens. Por exemplo, o piano da minha infância reflete 
uma porta aberta do armário da cozinha, como se o verniz preto fosse um 
testemunho tardio, uma Polaroid.
/Esta acumulação díspar gradualmente permeia a sequência inteira, 
construindo uma tensão, como no cinema as trilhas sonoras chamadas build 
up mantêm o espectador em suspense até que as luzes se acendam e cada 
um retome o curso de suas vidas, sutilmente tomados por imagens e novas 
emoções.

‘Image is far more than a simple cross-section taken of  the world of  visible elements. It is a sought after imprint, a trail, a visual drag of  time, 
but also of  additional time— […] — that it cannot, as an art of  memory, prevent forming there.’ (Georges Didi-Huberman) 

‘There are many things in fiction that are not uncanny that would be if  they took place in real life, and in fiction, 
there are many ways of  evoking uncanny effects that do not exist in life.” (Sigmund Freud)



Residência Copan (São Paulo)

Série Corta Luz

Série Pivô

Julho de 2013

Exposições individuais

Entre Lugares, CameraSete, Belo Horizonte, 29.04 - 09.07.2016

Corta Luz, Pivô Convida, 03.08 - 31.08.2013

Exposições coletivas

Pavilhão Casa França Brasil, Rio de Janeiro, 09 - 30.07.2016

Fotografia Contemporânea Brasileira: Novos Talentos, Caixa Cultural Rio, 12.08 - 18.10.2015 / Brasília, 24.11.2015 - 17.01.2016. Curador: Vanda Klabin 

Paysages Humains, MdM Gallery, Paris, 06.11.2014 - 10.01.2015

Espaços Deslocados - Futuros Suspensos, MAC Niterói, 07.09 - 30.11.2014

Edital Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio IPHAN, Paço Imperial, Rio de Janeiro, 14.05 - 15.07.2014

Através da Bolsa de Estímulo às Artes Visuais da Funarte, aluguei um quitinete por um mês no Copan, edifício projetado por Oscar Niemeyer em São Paulo, 

onde também está localizado o Pivô, espaço cultural que me convidou para realizar uma exposição individual com os resultados da residência. 

O projeto tratou da experiência de morar em uma microcidade dentro da megalópole paulista. A pesquisa começou na casa e se estendeu pelo prédio, 

ateliê e ruas do centro da cidade, dando origem a uma grande série de imagens fotográficas e audiovisuais, além de um texto. 

Durante o período da residência, o Pivô estava passando por uma grande obra de restauro depois de ter ficado aproximadamente 20 anos fechado. 

Aproveitei para fotografar a recuperação de aspectos originais do projeto de Niemeyer que, ao longo dos anos, foi sendo alterado por reformas 

clandestinas que o descaracterizaram. O trabalho ganhou o Edital Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio IPHAN e está publicado no catálogo desta 

exposição, assim como nos de Entre Lugares e Fotografia Contemporânea Brasileira: Novos Talentos.

Ficha técnica: 

Corta Luz – Impressão a jato de tinta em papel algodão | tamanhos variados

Vídeo, 1’12”

[Câmera: Letícia Ramos / Áudio: Carlos Guzmán]

Texto

Pivô – Impressão a jato de tinta em papel algodão | 63 x 85cm



Luiza Baldan
Detalhe da montagem da parede no espaço do ateliê/exposição no Pivô, 2013



Luiza Baldan
Sem título, série Pivô, 2013

63 x 85cm
Impressão a jato de tinta em papel algodão



(Trechos do texto Corta Luz)

Deixo o espaço invadir o trabalho. Independência na Rua Ipiranga. Estreio o caderno feito por Lorena e uso a caneta velha do Marcos que não funciona 

mais. Insisto. Conheci esse prédio através de uma fotografia alemã. Todos estrangeiros, tentando falar alguma coisa sobre a arquitetura moderna 

brasileira, ou não. Viverei aqui por mais tempo que o dono dessa casa de veraneio invernal no centro novo da capital. Eu mal conheço o Ricardo e não 

faço ideia de quem sejam Keila, Alice, Camila e sabe lá mais quem passou por aqui. Pago a conta que vai vencer e pronto. Entrar na casa vazia de 

muitas pessoas me faz especular sobre tudo, duvidar da sujeira, questionar o conteúdo da garrafa de saquê, ter nojo do sabonete em barra. Pelos de 

desconhecidos, tábua do vaso sanitário de desconhecidos. Tomar banho de chinelo mesmo depois de deixar tudo de molho em X14. A faxina nunca é 

profunda demais para tirar os resquícios das vidas passadas. As paredes não deixam esquecer: o reboco em forma de bandeira, pregos e furos por todos 

os lados. O desenho no chão deixado pelos móveis que há muito não eram movidos do lugar. Redistribuo tudo a meu modo, brinco de casinha como no 

tempo das bonecas. Invento proveito para objetos que foram deixados no fundo do armário. Dou importância a tudo o que encontro pela frente e guardo 

novamente no armário o que não me faz falta, para quem sabe, o próximo inquilino redescobrir a sua utilidade.

Ao lado da Consolação, Sinatra me diz para voar longe sem contar para a minha mãe. 

9 de julho na Nove de Julho.

Expando e contraio os caminhos a percorrer, protegida na metrópole da Companhia Panamericana, onde espaço público e privado se misturam 

harmonicamente. Do meu apartamento no bloco B ao escritório no Pivô, basta pegar um elevador e subir uma escada. O ateliê é uma continuação 

orgânica da casa em que habito, reproduzida em ambientes distintos mas em escala semelhante. Os pregos reaparecem nas paredes e o sofá-cama está 

à disposição dos visitantes.

Deixo o trabalho invadir o espaço.

Arquitetura para uma cidade nova, sem ruína. A mudança do olhar de quem trafega pelas ruas na necessidade de mirar para cima em uma paisagem 

não composta por montanhas, mas por prédios. Penso em Nova Iorque no início do século XX e as imagens que vieram de lá. Estreantes das câmeras, 

deslumbrados com o urbano, marcos da história da fotografia. Lembro do Copan de Andreas Gursky no início dos anos 2000 e em outras tantas fotos, não 

só do edifício retratado em demasia, mas de toda a urbanidade da cidade de São Paulo.

Saindo de casa e atravessando o bequinho do Investimento em direção a São Luis, enfrentando a ventania canalizada na rua de pedestres, olho em volta 

e imagino o que um dia foi a Vila Normanda. Sinto o Copan pelas costas e imagino o posto de gasolina. Carros, sempre carros. Em pleno domingo à tarde, 

grande parte das vias está deserta, com exceção dos carros que jamais deixarão de circular na cidademobil que implora por estacionamentos e garagens 

automáticas.



Projeto Índice (MAM Rio)

Março a Junho de 2013

A curadora Beatriz Lemos, com quem já havia trabalhado durante a residência no Pedregulho, me propôs uma individual no foyer do Museu de Arte 

Moderna do Rio. Sempre questionei a maneira de se ocupar aquele espaço, já que muitas exposições o adaptam como um cubo branco fazendo uso de 

paredes móveis e filtros para escurecer o ambiente. O foyer é a área de entrada do museu, envidraçada, onde se encontra a escada magistral projetada 

por Affonso Eduardo Reidy, o mesmo arquiteto do Pedregulho. Para mim aquele espaço deve permanecer vazio ou ser ocupado com alguma instalação 

que lide diretamente com ele. Em 2011, quando visitei a mostra de Fernanda Gomes no museu, percebi que havia maneiras de expor um trabalho em 

conformidade com o espaço arquitetônico, privilegiando ambos e incluindo a paisagem da cidade, tão valorizada na construção do prédio. Pensando 

nisso, observei que no projeto do Reidy existe uma “área vaga” do lado de fora do foyer, exatamente atrás de uma das poucas paredes de tijolos, que tira a 

visibilidade do laguinho que compõe o jardim concebido por Burle Marx e abre brecha para a ocupação desordenada dos transeuntes e do abandono por 

parte dos responsáveis pela manutenção paisagística. Se a tal parede de tijolos fosse feita de vidraças como as demais partes do foyer, talvez a área fosse 

incorporada ao restante do jardim. Deste modo, a minha proposição para o foyer foi bem simples: instalei uma câmera de vídeo na fachada externa do 

museu em direção ao laguinho, e projetei a imagem em tempo real na parede original de tijolos aparentes no interior do foyer, como se não houvesse mais 

uma barreira cega entre o interior e o exterior do museu. Durante quase três meses, o que se via ao entrar no MAM era um salão vazio e uma imagem 

pouco nítida projetada sobre uma tela de tijolos, revelando uma paisagem quase desconhecida e praticamente imutável, com suaves mudanças pela 

variação de luz no decorrer das horas ou pela passagem de pedestres. 

Ficha técnica: 

Câmera de vídeo instalada na área externa do MAM Rio com transmissão em tempo real, sem áudio.

Duração: 23/03/2013 a 02/06/2013



Beatriz Lemos entrevista Luiza Baldan

BL - Em Índice você faz a transposição do real para uma instituição de arte, ou seja, transforma-o em obra. Nesse percurso o que se perde de realidade 

e o que se ganha de simbólico?

LB - Índice tem a fotografia como base de concepção se pensarmos no deslocamento do olhar através de certo enquadramento e no reposicionamento de 

uma cena em um novo ambiente; também por fazer alusão à histórica relação da fotografia com a arquitetura e a representação das cidades, por fornecer 

indícios para a construção de um imaginário sobre os lugares. No caso deste trabalho, o que o justifica enquanto videoinstalação, é ser captado e projetado 

em tempo real, praticamente no mesmo local onde a imagem se origina, salvo pela parede que separa o “real” do “ficcional”. E esta parede é o que interessa 

à obra, porque é a instituição, é a arquitetura e é a cidade; é a tela onde se vê o que acontece por trás dela mesma; é o que propicia a existência de um 

“espaço-entre”, um espaço de expectativas, palco de possíveis ações indeterminadas.

BL - Uma câmera de segurança que realça um ponto cego de um edifício, marco da arquitetura moderna, se converte em crítica social e indaga a própria 

instituição. O que existe desta transmutação que podemos relacionar aos seus interesses enquanto artista?

LB - O meu trabalho busca pequenas rupturas na monotonia do cotidiano, em grande parte consequentes da relação do homem com a arquitetura. Por 

exemplo, na série fotográfica “Diário Urbano”, realizada desde 2007, faço anotações com a câmera dessas pequenas estranhezas com as quais me deparo 

quando caminho pelas ruas. Já nas residências que faço dentro do Rio de Janeiro, vivencio ao extremo as maravilhas e paradoxos de se morar em edifícios 

que fazem parte do imaginário coletivo. No caso do MAM, a experiência no espaço interno é bastante vinculada à visibilidade do entorno, mas existem pontos 

nos quais paredes bloqueiam esta ligação. A mostra Índice propõe o atravessamento de um desses pontos, a área “esquecida” junto ao lago lateral, como 

se o espectador pudesse ver através da parede cega o que acontece do lado de fora do museu.

BL - A obra pode incidir na realidade? Até que ponto ocorre uma interferência na natureza dos acontecimentos?

LB - Claro. A partir do momento em que as pessoas identificarem a câmera instalada, elas poderão se inibir ou se mostrar de maneira diferente, e neste caso 

não falo apenas dos transeuntes que costumam frequentar o lugar, mas dos próprios visitantes do museu que poderão interagir com a obra.

BL - Se o que está dentro depende do que está fora para existir, a obra se constitui nesse trânsito entre realidade e a projeção dessa realidade?

LB - Sim. A obra se constitui de trânsito, interferência e contemplação.



Luiza Baldan
Vista da instalação Índice no foyer do MAM Rio, 2013



Residência CRAC Valparaíso (Chile)

Série Leituras de um lugar valioso

Peça El Luche

Julho a Agosto de 2012 e em andamento

Exposição individual

Entre Lugares, CameraSete, Belo Horizonte, 29.04 - 09.07.2016

Exposição coletiva

Fotografia Contemporânea Brasileira: Novos Talentos, Caixa Cultural Rio, 12.08 - 18.10.2015 / Brasília, 24.11.2015 - 17.01.2016. Curador: Vanda Klabin

Durante o Rumos Artes Visuais do Itaú Cultural fui selecionada pelo CRAC Valparaíso para fazer uma residência de 45 dias no Chile. No segundo dia 

da residência fui assaltada enquanto filmava na rua. A partir do episódio, sem equipamento de trabalho, dei início a um projeto que envolveu aulas de 

piano em um trem abandonado na beira do mar, colaborações de artistas locais e uma performance no tradicional Teatro Condell. Em paralelo, com o 

auxílio da câmera de amigos e de um telefone celular, dei início à série “Leituras de um lugar valioso”, que inicialmente registrava locais que resistiram 

à transformação dos tempos e da gentrificação consequente do turismo. A série pouco a pouco foi abordando outros aspectos das cidades chilenas que 

continuo visitando periodicamente, já que os laços com o país permaneceram mesmo após à conclusão da residência. Algumas fotos estão incluídas na 

publicação Fotografia na arte brasileira séc. XXI, da Editora Cobogó, no livro Pacto Visual III, da ID Cultural, e no catálogo do Prêmio Pipa 2016.

Ficha técnica: 

Leituras de um lugar valioso – Impressão a jato de tinta em papel algodão | 110 x 140cm ; 100 x 150cm ; 40 x 60cm

El Luche – Partitura ; obra sonora ; performance | 1’20”

[Piano: Luiza Baldan e Catalina Jiménez Torres]

[Colaboradores: Pablo Saavedra, Artistha hALASIUS, Soledad Figueroa, Carlos Albarracín, Rosario Salas, Grupo Aurha, 

Gonzalo Palma, Nico Espinoza, Matiaz Morandi, Jorge, Claudio, Mauro Gutiérrez e Catalina Jiménez Torres.]

Texto



Luiza Baldan
Sem título, série Leituras de um lugar valioso, 2016

120 x 120cm
Impressão a jato de tinta em papel algodão



Luiza Baldan
María José, série Leituras de um lugar valioso, 2012

70 x 90cm
Impressão a jato de tinta em papel algodão



Luiza Baldan
Performance El Luche, 2012 

Piano: Luiza Baldan, Catalina Jiménez Torres | Composições: Pablo Saavedra, Artistha hALASIUS, Soledad Figueroa, Carlos Albarracín, 
Rosario Salas, Grupo Aurha, Gonzalo Palma, Nico Espinoza, Matiaz Morandi, Jorge, Claudio, Mauro Gutiérrez, Catalina Jiménez Torres.



Trechos do texto “El Luche” / Luiza Baldan

 |

 O pistoleiro Maicol Poblete, olhos verdes e aproximadamente 30 anos, anda sempre acompanhado de quatro comparsas, entre eles, o famoso 

Chano Maricón. Com seu bando, o malandro circula pela zona plana da cidade de Valparaíso, mais precisamente no entorno da aduana e da Igreja Matriz, 

aterrorizando moradores e transeuntes. Contam que roubou um caminhão de gás no Caminho Cintura, além de muitos outros delitos envolvendo violência. 

Digamos que o prontuário do rapaz é extenso. Não se sabe se foi detido no passado, mas a denúncia anônima que recebemos em um papelzinho escrito por 

mãos trêmulas à esferográfica azul é um sinal de que precisa ser capturado de uma vez. (...)

 A caçada ao bandido começa na Matriz e evolui em direção a Viña del Mar. A velocidade da fuga contrasta com o ritmo pacato da cidade, em 

particular com o do trem mais lento do mundo, estacionado no Paseo Weelright, um pouco depois do Muelle Barón. Suas carcaças, que algum dia foram 

vagões, são vistas de longe, abandonadas em forma de ferro-velho. As três composições, sucumbidas à maresia, guardam histórias de todos os tipos, dos 

viajantes que ali passaram, aos mortos que ainda se homenageiam com animitas floridas. Retratos 3x4 de personagens inominados decoram paredes e 

seus rostos desconhecidos ganham títulos e frases de amor. Até algum parente do Poblete poderia estar figurado naquele mosaico de fantasmas anônimos.

 || 

 Encontrei o trem mais lento do mundo quando corria pelo Paseo Weelright na tarde do domingo 22 de julho. Daquilo que parecia um 

pesadelo, entre pichações e vidros quebrados, se ouvia Clair de Lune, de Debussy. Uma placa anunciava a venda de café e chá, o que me encorajou 

a subir as escadas enferrujadas. Lá de cima, o mar se via, se ouvia e se sentia por todas as janelas, enquanto o metrô que ainda parte rumo 

a Limache buzinava veloz nos trilhos ativos da ferrovia. Em um canto iluminado pelo sol filtrado por cortinas vermelhas, notas musicais saíam de um 

piano vertical alemão pelas mãos de um filósofo colombiano. Não era para menos a internacionalidade do momento, considerando um comboio 

que jaz diante de um dos portos mais importantes da História da América do Sul. O trem é o mais lento do mundo porque está ancorado no tempo.  

Ao embarcar, fui transportada a um passado impossível de localizar, em suspensão, distanciando-me quase que de imediato da realidade em que estava 

imersa. Não percebi a noite chegar nem a aproximação de outros curiosos como eu. Só acabou o feitiço quando o piano calou. 

 Um chileno de descendência basca, Carlos Albarracín, mora no trem e oferece aulas de música, ali mesmo, na ferrovia em frente ao mar, entre as 

histórias que só alguns poderiam contar. O único piano com que tive contato na vida foi o do meu pai, que também se chamava Carlos e circulava entre 

pescadores. Nunca aprendi o instrumento, mas naquele vagão, sem referências claras do tempo local e protegida dos contraventores que me afligiam, 

comecei a tocar. No piano, que em italiano significa “suave”, as recordações brotavam em turbilhão e as imagens jorravam pelos dedos incapazes de 

reproduzi-las corretamente. Sem métrica certa, a lógica não era a da completude da ação, mas a do gesto, a da aprendizagem pouco didática conduzida por 

um senhor de nome Carlos, que pouco a pouco me apresentou uma nova possibilidade de viver Valparaíso. (...)



Residência Rapozão (Rio de Janeiro)

Série Serrinha 

Videoinstalações Beira e Petricor

Abril de 2011

Exposição Individual

São Casas, CCD/Studio-X Rio, 10.10 - 13.11.2012. Curador: Guilherme Bueno 

Algumas Séries, MAC, Niterói, 10.12.2011 - 26.02.2012. Curador: Guilherme Bueno

Projeto instalativo | Arte no Bazzar / Bazzar em Foto (2011–2012). Curador: Marcos Chaves

Exposição coletiva

Hiato, SIM Galeria, Curitiba, 30.06 - 13.08.2016. Curador: Luisa Duarte

Convite à viagem, Rumos Artes Visuais, Itaú Cultural, 2011-2013, Itaú Cultural SP / MAMAM Recife / Paço Imperial Rio. Curador chefe: Agnaldo Farias

Para a convocatória do Rumos Artes Visuais – Itaú Cultural propus a realização de um projeto a ser desenvolvido em residência no Edifício Rapozo Lopes, 

em Santa Teresa, Rio de Janeiro. Trata-se de um edifício da década de 1930 pensado originalmente para ser um hotel. Uma boa parte das pessoas que 

cresceram no bairro têm uma memória afetiva ligada ao local, especialmente por terem frequentado a piscina semiolímpica com trampolim estilo art déco 

que pende sobre a montanha, de onde se tem uma ampla vista da zona norte da cidade, incluindo o Maracanã e a ponte Rio-Niterói. No início da década 

de 2000 a piscina foi esvaziada para restauro. Era justamente o período de guerra do tráfico de drogas entre as favelas próximas ao prédio, localizado 

em uma rota de risco de tiroteio entre rivais. Boa parte dos apartamentos de fundos, com vista para a piscina, sofreu com balas perdidas e foi também 

esvaziada. Moradores se mudaram e imóveis e aluguéis foram desvalorizados. Comenta-se que houve uma alteração na regulamentação das piscinas de 

condomínios residenciais e que a do Rapozão seria profunda demais para o novo código. Com a chegada das UPP nas comunidades vizinhas, o edifício foi 

novamente reocupado em sua totalidade e os imóveis voltaram a se valorizar, mas a piscina continua vazia, sendo hoje uma grande ruína. O trabalho está 

publicado nos livros São Casas e Pacto Visual III, na revista ArtReview Future Greats, 3/2014, e no catálogo Convite à viagem, do Itaú Cultural.

Ficha técnica: 

Serrinha – Impressão a jato de tinta em papel algodão | 130 x 190cm ; 150 x 100cm ; 40 x 60cm

Beira – Videoinstalação de 3 projeções simultâneas que recriam o espaço do salão de festas (paredes frontais e teto), cor, áudio estéreo, 8’42”

Petricor – Videoinstalação de 4 telas simultâneas montadas seguindo um desenho entre elas, cor, áudio estéreo, 4’56”

[Vídeos – Edição de imagem: Tainá Diniz / Edição de áudio: Daniel Roland]

Texto



Luiza Baldan
Petricor, 2011

Videoinstalação HD em 4 monitores, cor, áudio estéreo



Luiza Baldan
Sem título, série Serrinha, 2011

130 x 190cm
Impressão a jato de tinta em papel algodão



Luiza Baldan
Poster para ArtReview Future Greats, 3/2014



(Trechos do texto Petricor)

Cercada de Daniéis, Virgínias, Tânias e Esmeraldas, e tantos que adentraram a minha vida da noite para o dia, na companhia dos mais deliciosos autores 

e de uma breve cortina. Uma cama na qual mal caibo, adornada com peças de azulejo com motivo infantil, que me abarca nos mais profundos sonhos de 

expectativa sem fim. Ocupo um quarto ensolarado com mancha de armário no taco já surrado. Três portas e uma janela: muitas escapatórias para o meu 

medo incipiente, tão comum em momentos assim. Como o primeiro dia de aula em outra escola em outra cidade, com aquele sorriso gentil para conquistar 

possíveis amizades. Um frio estranho porque me arranquei de casa para me entregar ao desconhecido. A ânsia que se transforma em prazer, gratidão e 

adrenalina. Cá estou outra vez na montanha russa das novas paisagens.

Ganhei uma manta rosa choque porque sou menina.  A que se deve tal confiança? Corro ao longo do trilhos do bonde até chegar à entrada das Paineiras. 

Nado sobre a paisagem da Zona Norte. Adormeço com o ruído branco de uma bateria. Cozinho para ganhar intimidade com a casa. E volto a me sentir fora 

do lugar...

O infinito é o horizonte.

De súbito, súbito, súbito.

Saí da zona de conforto. Percorro a cidade com fome para me lembrar de como ela é grande. Avisto a casa a partir dos mais diversos pontos. O sol lasca as 

janelas, criando um farol na montanha. A casa é de ninguém e é de todo mundo.  A casa é do outro. O quarto é meu.

O silêncio é tal que ouço a maquinaria do elevador. Cachorros perdidos ao vento. O tiritar das gotas do ar condicionado do vizinho.

E pensar que este lugar foi construído dois anos antes do meu pai nascer. E que todas os adultos que conheço, que moraram no bairro, frequentaram a 

piscina quando eram crianças. As histórias se multiplicam entre residentes e convidados. Aqui na casa posso dizer o mesmo, já que todos residimos e todos 

somos convidados.



Residência Península (Rio de Janeiro)

Séries De murunduns e fronteiras, Insulares e Marginais

Agosto a Setembro de 2010

Exposições individuais 

São Casas, CCD/Studio-X Rio, 10.10 - 13.11.2012. Curador: Guilherme Bueno

Insulares e Marginais, Galeria Mercedes Viegas, Rio de Janeiro, 09.11 - 10.12.2011. Texto: Frederico Coelho

Exposições coletivas 

Atributos do Silêncio, Galeria Bergamin, São Paulo, 31.08 - 26.09.2015. Curador: Felipe Scovino

Lugar Nenhum, Instituto Moreira Salles, Rio, 02.03 - 02.06.2013. Curadores: Lorenzo Mammì e Heloisa Espada

Mapas Invisíveis, Caixa Cultural, Rio de Janeiro, 22.11.2010 - 05.01.2011. Curadora: Daniela Name

A curadora Daniela Name concebeu a exposição coletiva “Mapas Invisíveis” para a Caixa Cultural. Para tal, convidou artistas para trabalharem  

zonas específicas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Daniela conheceu o meu trabalho no Pedregulho e me propôs São Cristóvão como área de atuação. 

Em resposta, propus a Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio. Com o XI Prêmio Marc Ferrez de Fotografia da Funarte, inventei a minha primeira 

residência no “ecobairro” chamado Península, um conglomerado de condomínios de luxo concluído no início dos anos 2000 em uma polêmica área de 

restinga e manguezais. Durante um mês foram realizadas três séries de fotografias, vídeos e textos, feitos tanto dentro quanto fora de casa, em edifícios 

ainda em construção, nos canais e lagos que margeiam o bairro, e em uma ilhota próxima ao Barra Shopping onde morava um pescador antes da 

conclusão da Península. A ilha é a única parte pertencente ao bairro que ainda está desabitada, mas existe a prospecção de um restaurante. 

Grande parte da residência se passou lá e no percorrer das águas limítrofes. O trabalho está publicado nos livros São Casas e Barra Megamix (Columbia 

University), e nos catálogos Lugar Nenhum e Mapas Invisíveis.

Ficha técnica: 

De murunduns e fronteiras – Impressão a jato de tinta em papel algodão | 70 x 100cm ; 60 x 90cm ; 100 x 100cm

Videoinstalação HD em 3 projeções, cor, áudio estéreo, 4’12” (loop)

Insulares – Impressão a jato de tinta em papel algodão | 110 x 140cm ; 100 x 100cm (díptico)

Marginais – Impressão lambda | 50 x 65cm (políptico com 12 fotografias)

Texto



Luiza Baldan
De murunduns e fronteiras, 2010

4’12” (loop)
Videoinstalação HD em 3 projeções, cor, áudio estéreo



De murunduns e fronteiras

Caminho de volta. A sombra é invertida. Agora já são mais de 60 borboletas. Parei de contar quando uma estava para morrer. 

Não tive coragem de guardá-la. 

Estou numa porção de terra cercada de água por todos os lados, menos um, ligado ao continente. Quase ilha.

O cheiro de mangue ativa alguma parte da memória e me joga para longe. Precisamente dez anos atrás. A incompatibilidade entre o tempo corrido, 

o vivido, o lembrado, o esquecido, o sonhado. Pessoas e lugares que não posso resgatar. Pequenos falecimentos coletivos.

De volta ao suposto tempo presente, torres de concreto e vidro. Piscinas privadas diante de águas poluídas. Espaços de silêncio entre burburinhos 

condominiais. Direito de propriedade exercido em comum.

Avisto uma ilhota em meio a águas, prédios e shoppings. Um território neutro, silencioso, observador, passivo, tímido, úmido, como muitos 

dos que já passei.

Pisei no sol. Demora um tempo para o olho se acostumar e enxergar através do regurgito. Espinha de peixe, conchas e formigas se camuflam pela fuligem 

e a capa branca e ácida do vômito dos pássaros. Penas de todos os tamanhos. Coco verde e coco seco. O balanço das folhas e galhos lembram passos, 

apesar de eu estar sozinha. 

Rizófora, casuarina, gigoga, pneumatóforo, jacaré, capivara, gambá, frango d’água, mutuca, jaçanã, garça-rosa, biguatinga, socó-boi, gavião-carcará, 

martim-pescador, maçarico.

Terra solar, de corpos lentos, de quebra-molas e redutores de velocidade, de querer cochilar na tarde tépida, de preguiça, de dormência.

Na solidão se vê o espaço e o tempo, fazendo estender o instante ou fazendo-o parar.

De murunduns e fronteiras.



Luiza Baldan
Sem título, série Insulares, 2010

110 x 140cm
Impressão a jato de tinta em papel algodão



Insulares e Marginais

A promessa de qualidade de vida e o habitual modo de vida. O prometido e o usufruído. Vastas áreas a serem compartilhadas. Dimensão de solidão, 

lentidão e duração. É estar na varanda e ver o casal que fuma cigarros e lê e-mails no laptop, e a faxineira que penteia a planta ensolarada. 

O som é realmente estranho. Helicópteros e marretas (muitas marretas em distâncias variadas) e ventos e apitos de rádio. 

O som não condiz com a imagem tranquila que se tem daqui de cima. Não vejo alma viva circulando pela área. 28 espreguiçadeiras ao sol. 

Conforme as manhãs chegam, o cheiro ruim se ameniza, o barulho diminui. O estar faz. À noite as ruas estão vazias porque todos correm. 

Sinto-me um ser humano pleno até sair pelas muitas grades que me separam das vias realmente públicas e perceber como é bom caminhar 

até a padaria e pegar o metrô para ir ao centro da cidade, ver um filme, tomar uma cerveja com os amigos que encontrei sem querer pelo bairro. 

Eles vivem na água porque querem viver para sempre. 

A sensação de distância é muito superior aos quilômetros percorridos. Conforme avanço pela linha dos postes, detectores de ausência, 

ouço vozes e gritos vindos dos apartamentos mais avantajados. Festas e jantares íntimos. 

Que lugar mais estranho onde durmo por onze horas ininterruptas. Já não estou entre as grades e, curiosamente, sinto-me desprotegida. 

Tenho a sensação de que alguém pode saltar do meio do mato para me atacar. A bolha faz isso com a gente. 

Vejo um prédio em construção e um canteiro em sondagem. Vivo a promessa de um bairro. Do alto, entre os vergalhões que se empenham transversais 

ao horizonte, avisto os terrenos preparados como tanques de grama, que um dia terão mais de 500 pessoas morando em verticais. Entro num futuro 

duplex, com seu fosso que um dia será piscina, enquanto tudo é cinza-cimento, cinza-concreto, cinza-poeira. É a ruína do que ainda não é. 

Sobre piscinas. Pequenos territórios aquáticos em cima do mangue. A lagoa e os milhões gastos em poças artificiais, de azul reluzente, cloro e salva-vidas. 

As águas do Camorim se reúnem às do Anil, mas não se misturam. O verde e o preto se encostam mas não se alteram, limítrofes. Na paisagem da minha 

varanda, a perspectiva é dada por linhas sobrepostas e rasgos verticais como anteparos. Tudo o que vejo está na altura dos meus olhos, até o guarda-

corpo da varanda, do qual preciso me desvencilhar para então ver o horizonte. As plantas estão bem mais verdes. Os tons se separam e é bonito de ver 

como o bosque fica incrível depois da chuva. 

Difícil separar o que se molda do que rui, porque na verdade o que rui também está se moldando com o tempo. 

Margarida é de Passa e Fica, é passifiquense. Não é o nome de um rio, mas de uma bodega que deu início à cidade. Pense numa birosca 

no meio da estrada que começa a agregar gente, que faz casa, que faz povoado, que faz cidade. É o contrário daqui, onde se faz casa 

para agregar gente e para só então fazer a birosca.



Luiza Baldan
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A margem que fica dentro do rio / Frederico Coelho

Uma vez um arquiteto me disse que talvez a principal função do seu ofício seja pensar como vivermos juntos. Além de espaços para se habitar, prédios e 
casas respondem de certa forma – ou ignoram por completo – essa função. Como vivermos juntos? Como termos nossos espaços privados em meio aos 
fluxos de ordem e desordem que emanam da necessária convivência pública? Enfim, como sentir-se integrado a um sentimento comum de pertencimento 
quando estamos dentro de nossas próprias casas? Os imensos condomínios fechados, tendência urbana que cresceu nas últimas três décadas, buscam, 
no fundo, estancar as questões ao redor do viver junto. A resposta, muitas vezes, é simplesmente não vivermos juntos em uma mesma cidade, com 
dilemas e soluções públicas. Criamos paraísos artificiais em busca de um prazer que não nos satisfaz no senso comum das ruas. Queremos a garantia 
de que vivemos entre aqueles que mais temos afinidades – nem que sejam financeiras. A expectativa em um grande condomínio fechado é de felicidade 
individual conquistada pelo exclusivo, pelo restrito, pelo vigiado. Como uma hipótese, podemos dizer que esse tipo de moradia comprova que a cidade 
não cumpre a missão do arquiteto e, portanto, não podemos viver juntos. O que dizer então de um bairro de condomínios chamado (e localizado em uma) 
Península? Como habitar um espaço que, já na sua condição geográfica particular, tenta se separar do resto do território? E enfatizo a tentativa porque 
uma península não é uma ilha, e sim uma “quase ilha”, faixa de terra ligada por breve liame ao continente. Como o condomínio que ganhou seu nome, 
há a impressão de que se está em uma ilha, mas não estamos de fato. Ilusão de estar só, mesmo ligado ao todo. Todas estas perguntas e reflexões 
arquitetônico-geográficas são tentadoras para Luiza Baldan. Pois ela já traz em sua trajetória artística e pessoal o deslocamento permanente em busca 
de novas perspectivas sobre o habitar. Seu trabalho nos apresenta luzes originais em sua fotografia poética dos espaços – vazios de pessoas e plenos de 
presenças. Encontramos nesses segundos congelados de luz  e sombra os novos cenários para suas narrativas pessoais, contadas para o público através 
de seus enquadramentos. Assim, nesse espaço em separado, passando seus dias a vagar pelas ruas desertas e luzes inventadas da Península, Luiza foi 
encontrando um percurso sutil para seu olhar. Em meio a milhares de prédios, andares e todas as megalomanias que a vida controlada de um condomínio 
pode nos dar, ela apresenta o frio apartamento branco em que o espelho, o relógio, os móveis, todos confirmam sua condição artificial como testemunhas 
inanimadas desse olhar arquitetônico vazio. Nas ruas, ela vaga com sua câmera pelas obras em progresso e pelas margens dos canais que cercam a 
quase ilha. Os trabalhos dessa exposição, portanto, são uma espécie de contra discurso de Luiza sobre o isolamento desejado por aqueles que habitam 
tais lugares. Ela e sua fotografia enfatizam criticamente esse isolamento desejado, tornando-se uma ilha dentro da península, ambas solitárias na terra 
firme do nomadismo inventado, navegando de barco os limites desse sonho consumista e ficando à margem do mundo sólido de vidro, aço e concreto. 
Ao olharmos suas fotos, vemos que Luiza quis observar o que ainda não está concluído, explorar o surreal de luzes e formas dos jardins encomendados e 
plantados nos locais em que a Península tenta ser parte de uma natureza comum a todos nós. Se a margem fica dentro do rio, Luiza ocupou esta tênue 
linha entre dentro e fora para produzir uma série de fotografias agudas desses dias em que derivou pelas ruas peninsulares. As plantas refletem uma 
gama de luzes falsas, assumem sua transitoriedade pois não há espécimes nativas ali. Nem ilhas. Muito menos moradores. Na Península de Luiza, há 
apenas o vagar dos dias, um abandono do olhar viciado em prol de uma reinvenção utópica. Olhar para estas fotos é constatar que a arte atravessa mares 
e território fechados. Se a arquitetura não consegue resolver o problema de vivermos juntos, certamente a arte nos lembra que, ao menos no seu território 
generoso de sentidos, podemos habitar o mundo sem recusar a alteridade. E sem sermos ilhas em meio ao mar diário da vida.



Residência Pedregulho (Rio de Janeiro)

Natal no Minhocão

Dezembro de 2009

Exposições individuais 

São Casas, CCD/Studio-X Rio, 10.10 – 13.11.2012. Curador: Guilherme Bueno

Algumas séries, MAC Niterói, 10.12.2011 – 26.02.2012. Curador: Guilherme Bueno

Exposições coletivas

Ter lugar para ser, Centro Cultural São Paulo, 19.09 - 07.12.2015. Curador: Mario Gioia

Frente à Euforia/Frente a la Euforia, Oficina Cult. Oswald de Andrade, SP, 14.05 - 04.07.2015. Curadores: Fabio Zuker, Isabella Rjeille e Mariana Lorenzi

Prêmio Aquisições Prêmio Marcantonio Vilaça Funarte 2013, MAM Rio. Curadores: Luiz Camillo Osório e Marta Mestre

Escavar o Futuro, Palácio das Artes, Belo Horizonte, 10.12.2013 – 02.02.2014. Curadores: Renata Marquez e Felipe Scovino

As curadoras Beatriz Lemos e Cristina Ribas propuseram para o edital Arte e Patrimônio / IPHAN a realização de quatro residências artísticas mensais no 

Conjunto Prefeito Mendes de Moraes, conhecido como Pedregulho, em Benfica, Rio de Janeiro. O edifício é um ícone da arquitetura modernista brasileira 

do final dos anos 1940, projetado por Affonso Eduardo Reidy (1909–1964) para abrigar funcionários da prefeitura do então Estado da Guanabara. 

A construção foi interrompida quando a cidade deixou de ser a capital nacional. A empresa pública encarregada da manutenção abandonou suas 

atividades algum tempo depois, mesmo se tratando de um prédio tombado pelo patrimônio histórico, deixando os moradores responsáveis pelas diretrizes 

do complexo. Eu passei o mês de dezembro nesta que foi a minha primeira residência artística, quando criei a série “Natal no Minhocão”, composta por 

fotografias, vídeo e texto, com o apoio dos meus vizinhos mais próximos. Parte do projeto consistia em que os moradores escolhessem áreas afetivas do 

Pedregulho onde queriam ser retratados. Desta forma conheci recantos e histórias impensadas que foram agregadas ao meu trabalho e que mudaram 

o rumo dos meus futuros projetos. Todos os participantes foram presenteados no Natal com fotografias impressas. O trablaho está publicado nos livros 

São Casas, Fotografia na arte brasileira séc XXI (Editora Cobogó), na revista ArtReview Future Greats, 3/2014, e nos catálogos Coleção MAM Nacional 

e Escavar o Futuro.
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(Trechos do texto Natal no Minhocão)

Hoje faz 17 anos que meu pai morreu e fui obrigada a me mudar pela 8ª vez. Hoje fiz minha mudança de número 26. Encontrei minha família e despedi-
me dela. Conheci uma família nova. Senti-me recebida com calor, carinho e atenção. O medo do desconhecido terminou na amabilidade do outro. Muitas 
são as janelas neste prédio de muitos. Sensação de que tudo ficou para trás. Sinto-me tão longe do presente próximo e tão perto de um passado qualquer, 
de cidade pequena e vizinhos queridos. O apartamento tem vista de torre e ar de casa. Estou acolhida em meio aos pertences da Dona Leda. Faz três 
meses que ela partiu. Os objetos ainda quentes, cachorros de porcelana que latem calados na estante. Imagino como seria a sua vida, junto à família com 
a qual agora convivo. Faço retratos a fim de homenagear os que aqui vivem. Vejo nos olhos deles uma ternura de agradecimento por meu gesto simples 
e afável. Participei da alegria do corredor – parte rua, parte pátio, parte sala –, local onde crianças deitam, eu deito, comida se apronta, comparte-se 
cerveja, música e conversas. Faz muito calor e muita preguiça. O ventilador toca uma musiquinha que dá sono. Ventinho quente, abafado, de tarde morta. 
Nem café dá jeito. Chego na janela para ver a paisagem de longe, mas o sol da tarde castiga. Dou a volta para a outra vista e o pessoal lá embaixo está 
queimando cobre. Mais calor, mais fumaça. As crianças não sentem nada disso e brincam eufóricas na beira da laje. Os mais sortudos foram para a 
piscina de algum parente. Espero alguém bater na porta, mas me lembro de que já está aberta. É só entrar. A buzina do padeiro toca alto, a manicure 
trabalha no corredor. A cachorra Madona dorme feliz de barriga na cerâmica fria. O perfume do recém-banhado invade a sala. Vai chover. As nuvens se 
aproximam. 
Desta vez pensei que fossem fogos, mas eram tiros de verdade. O motoqueiro não caiu e a polícia foi atrás dele Rapidamente o pancadão deixou de ser 
funk e virou pow-pow com sirene. Aqui tudo ainda em paz. Arroz com strogonoff. A água voltou, a chuva parou. O telefone tocou e boas notícias chegaram. 
Desde que moro nesta casa, toda vez que o telefone toca, recebo uma boa notícia. 
Hoje me disseram que faço família em todo lugar. Hoje deixei a casa que me devolveu um tanto de coisa que havia perdido por aí. Tive que sair e abraçar 
e chorar e doer. Tive que prometer para mim mesma que aquele amor inventado em tão pouco tempo não cessaria naquela partida. Volto para o Natal. 
Volto para aquele corredor que foi tão casa quanto a minha casa. Volto para o calor das histórias embaladas a risos e gritos. 
Ontem vi um álbum de fotografias antigas. Ri das caretas das crianças que hoje são adultos. Vi a semelhança genética das pessoas e a permanência 
grifada daquele cobogó, daquele corredor. Agora eu estou sem casa, mas de volta a um cômodo fechado, sem comunicação externa além do barulho da 
rua movimentada e urbana do bairro de Botafogo. De volta a braços confortáveis que estavam adormecidos aqui. Fecho o olho e um rostinho de criança 
vem na lembrança. Sorrio. Eles ficaram de me ligar para saber se eu tinha chegado bem. Difícil responder a uma pergunta dessas num momento em que 
conquisto tanto, me emociono tanto, mas deixo algo muito potente para trás. Não existe mágica que faça com que aqueles dias se prolonguem. 
As fotografias que eu fiz servirão de álbum para alguma outra conversa daqui a 20 anos, seja deles, minha ou nossa. Servirão de mapa para me levar 
de volta àquele lugar e adoçar a memória. Toda bala Juquinha me levará ao esconderijo, ao pote verde em forma de maçã, onde reencontrarei aquela 
felicidade.



A Descoberta da Porosidade / Mauricio Lissovsky

“A porosidade é a lei inesgotável dessa vida, a ser redescoberta.”
Walter Benjamin

 Em 1924, Walter Benjamin visita Nápoles e descobre uma arquitetura porosa como as rochas. Dupla porosidade: do espaço, onde cada atitude 
privada é “inundada por correntes de vida comunitária”, os balcões, janelas, portões, escadas e telhados “são ao mesmo tempo palco e camarote”; e 
porosidade do tempo, pois “há um grão de domingo em cada dia da semana”.  No Pedregulho, Luiza Baldan redescobre uma de suas leis. Se deixa a 
porta do apartamento aberta é porque “está para conversa”, pode ser convidada a brincar na varanda com as crianças e a participar do churrasco com os 
vizinhos.  O contrário é dar mostras de solidão – e isso, provavelmente, não é coisa que se faça. 
 Não há interiores alheios nas fotografias de Luiza. Apenas este, do apartamento onde viveu D. Leda com seus cachorros de porcelana.  O maior de 
todos, de pelúcia, espreita junto à porta do quarto a chegada da nova residente.  A luz verde toma conta do ambiente: “pode entrar”. A chegada é delicada.
 Primeira porosidade da fotografia: a ausência que ela faz presente, o desaparecimento que torna recente. A cortina de plástico rosa, translúcida, 
nos remete a esta permeabilidade particular, capaz de impregnar de vivência até o mais kitsch dos objetos de cena. A fotografia é este vaso de girassóis, 
igualmente plásticos: uma natureza-morta sempre-viva. Luiza escreve no seu blog: “os objetos ainda quentes, cachorros de porcelana que latem calados 
na estante”. As miniaturas e os fantasmas têm algo em comum. São seres da travessia, porosos por natureza. Assim como os fantasmas habitam o limiar 
entre os vivos e os mortos, as miniaturas percorrem a tênue fronteira entre a infância e a vida adulta.  “Tia” Luiza segue as crianças que lhe abrem os 
caminhos do Pedregulho.
 Segunda porosidade da fotografia: ludicidade e magia. Poder de transformar o pequeno em grande, o triste em cômico. Tudo agora é troca, 
transformação. A câmera troca de mãos, as crianças trocam de rosto. Trocam-se imagens, lugares, balas Juquinha. Trocam-se retratos por auto-retratos.

[Todo esse movimento de trocas ironicamente mediado por uma câmera Lubitel: a velha tecnologia soviética redescobrindo as linhas do internacional-
modernismo em um bairro operário tropical.]

 Há um inquérito em curso nos caminhos do Pedregulho, uma questão que está sempre sendo refeita: Como pode um lugar tornar-se seu? Qualquer 
lugar e este lugar em particular? A artista percebe que neste prédio essa pergunta é ainda mais difícil de responder: há a cadeira de barbeiro que sempre 
esteve aqui, há o canto da árvore de Natal que só nessa época está lá, há um pedaço de chão onde agora não há mais nada.
 Terceira porosidade da fotografia: restituição. Pois foram, de fato, duas residências: a de Luiza no apartamento 613, e a das imagens nas latências 
do filme e da memória. Quando os retratos retornam de seu exílio fotoquímico, o Lugar finalmente reaparece. Pedregulho redescoberto por si mesmo 
em sua beleza esquecida, pedra porosa diluída no habitar. A fotografia, que retorna como objeto, é a membrana-cobogó que restitui o aqui e agora da 
distância – esse paradoxo que só o afeto pode preencher e sustentar. 

[- Agora todo mundo quer tirar fotografia: “Como o prédio é bonito!”. Os moradores se redescobrem neo-politanos, habitantes de uma cidade por vir]
 A porosidade é a técnica das cidades. A imagem é a sua teoria.







RETRATOS URBANOS
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A Polícia Militar invadiu a Luz, na região
central de São Paulo, em 2012, e disper-
sou, com violência, moradores de rua,

traficantes e usuários de drogas do bairro. Um
incêndio atingiu o prédio doMemorial da Amé-
rica Latina, em novembro de 2013, dias depois
de um guindaste desabar nas obras do Itaque-
rão, o estádio paulista da Copa doMundo.Mau-
ro Restiffe e sua Leica cruzavam, então, a capital
paulistana, investigando aquela metrópole em
transformação.
Para além de registros pon-

tuais (estes de incumbência
do fotojornalismo), Restiffe al-
mejava documentar a experi-
ência urbana “dispersa e qua-
se impossível”, em suas pala-
vras.
—Ociclo de evoluçãodas ci-

dades doNovoMundo émuito
acelerado. E isso é, de fato, um
bom tema para a arte em geral
e para a fotografia— completa
o curador Thyago Nogueira,
editor da revista “Zum” e coor-
denador da área de fotografia
contemporânea do Instituto
Moreira Salles (IMS), que, a
partir de hoje, às 17h, e até 28
de setembro, abriga a exposi-
ção “São Paulo, fora de alcan-
ce”, nome do projeto desenvol-
vido por Restiffe sob enco-
menda da instituição.
O projeto dá início a um programa anual do

IMS que prevê uma exposição de imagens cri-
adas a partir da parceria entre a instituição e
um fotógrafo. Restiffe, que já havia registrado a
intervenção policial na Luz para a revista
“Zum”, foi convidado por Nogueira a retratar a
cidade. Os dois debateram longamente as for-
mas de se retratar a metrópole em mutação.
Descartaram ícones, como o edifício Copan, e
pensaram emespaços de que não se tem ainda
vasto repertório visual. As imagens foram cap-
tadas durante caminhadas diárias por bairros
centrais e periféricos da capital paulistana, co-
mo Brás, Vila Congonhas e Itaquera.

— Há uma dificuldade de se conseguir
apreender toda a cidade. Quando saí a campo,
tive várias questões em relação a usar a cidade
como tema. Como retratar São Paulo? Percebi
que era quase impossível. Optei por um registro
em que nada é muito pontual, tudo é mais dis-
perso. É uma visão da cidade a partir de uma vi-
vência — diz Restiffe.
Emumade suas fotos, o incêndio doMemori-

al da América Latina, que pipocava em sites e
programas de notícias, é apenas pano de fundo
— o prédio modernista em chamas surge num
canto da imensa fotografia, enquanto os trilhos

de trens na Zona Oeste de São
Paulo ocupam o centro da
imagem. O espetáculo de en-
genharia que se via nas obras
do Itaquerão está distante do
primeiro plano, como uma
paisagem longínqua da cena
em que jovens conversam na
passarela do metrô do bairro.
As fotografias, na opinião do

curador da mostra, combi-
nam “olhar documental e
questões da história da arte”.
Restiffe dialoga com os street
photographers de Nova York,
como Robert Frank, e se apro-
xima de fotógrafos alemães de
“tradição mais pictórica”, co-
mo Andreas Gursky.
—Oque vejo demuito emo-

cionante é que se faz um re-
trato da cidade que não olha
só a arquitetura ou os perso-
nagens, mas combina situa-

ções. Há uma certa ambiguidade na composi-
ção, que reflete umpouco a experiência urbana,
estranha e ambígua — afirma Nogueira. — Es-
sas vivências na cidade e suas transformações
são questões cruciais para a fotografia acompa-
nhar.
O paulistano Tuca Vieira percorreu, no ano

passado, sete cidades de Pernambuco e do Pará
para registrar o “espetáculo do crescimento” —
a expressão dá título ao ensaio do fotógrafo,
que, então, acompanhava uma expedição daBi-
enal de Arquitetura de São Paulo pelos estados
do Nordeste, cujo mote era pesquisar paradig-
mas do desenvolvimento recente do país.

— Propus fotografar de forma que esse de-
senvolvimento econômico se refletisse na
paisagem da cidade. Quando se faz algo as-
sim, é importante ter consciência de que o
trabalho está inserido numa tradição fotográ-
fica. Ir ao interior do Brasil e explorar essas
paisagens é algo feito desde a descoberta do
país, começando com pintores e, depois, com
a fotografia. Procurei fazer com que meu tra-
balho dialogasse com essa tradição. Se con-
seguisse isso, ele iria pertencer à história da
fotografia — diz Vieira.
Ele se refere a nomes como Marc Ferrez

(1843-1923), que a partir de
1903 documentou sistematica-
mente as obras de construção
da Avenida Central, no Rio. Ou
ainda Militão Augusto de Aze-
vedo (1837-1905), notável pelo
“Álbum comparativo da cidade
de São Paulo: 1862-1887”, em
que contrapõe registros dos
mesmos logradouros feitos nas
duas datas. Para Vieira, que se
define como “um fotógrafo de
lugares” (“Comomoro na cida-
de, é ela que fotografo”, diz), as
transformações urbanas re-
centes, visualmente, refletem-
se “numa intervenção pesada
do homem na natureza”.
—Minha aposta foi encontrar

essa, digamos, violência do ho-
mem contra a natureza. Tecni-
camente, trabalho à moda anti-
ga, quase século XIX. Demoro
para escolher um lugar, fico
mais tempo olhando do que fo-
tografando. Tenho um processo lento. A fotogra-
fia hoje emdia émuito veloz, fotografa-semuito e
enxerga-se pouco. Eu aposto nisso, procuro en-
xergar mais e fotografar menos. Talvez isso faça
com que as imagens tenham valor mais do que
fugaz. Quando a fotografia é produto dessamedi-
tação, ela pode se diferenciar desse turbilhão de
imagens— completa o fotógrafo.
As fotos que Luiza Baldan fez no Rio parecem

fruto de meditação em meio ao caos urbano.
São como paisagens silenciosas, e as transfor-
mações da metrópole são “detalhes sutis”. Ela
registrou, por exemplo, o parque de diversões

Terra Encantada, fechado, na Barra da Tijuca.
Em primeiro plano, está o espaço abandonado;
ao longe, os prédios da cidade.
— Minhas fotografias são observações, muito

mais do que constatações. Quando fotografo, ti-
ro as referências geográfica e temporal. Quem
vê não sabe nem quando nem onde o trabalho
foi feito — diz Luiza.
No Rio, o fotógrafo Cesar Barreto, que lançou

no fim do ano passado o livro “Rio pitoresco”
(Casa da Palavra), costuma ser o nome mais
lembrado quando se trata de registros sistemá-
ticos de mudanças recentes na cidade. Contra-

tado pela prefeitura, ele vinha
captando, desde 2011, ima-
gens do Parque Olímpico, as
obras no Túnel da Saúde, entre
outras grandes transforma-
ções locais. A ideia era repetir
o que fotógrafos como Ferrez e
Augusto Malta (1864-1957) fi-
zeram no Rio do início do sé-
culo XX: acompanhar, sem
pausa, o que surge na cidade.
O contrato, no entanto, foi
rompido em março do ano
passado, e o projeto, antes pre-
visto para seguir até 2016, foi
interrompido.
Para Cristiano Mascaro, um

dosmais importantes fotógrafos
dopaís, opotencialdas transfor-
mações urbanas para a fotogra-
fia é vasto, mas “há atualmente
um predomínio de trabalhos de
caráter conceitual” em detri-
mento da foto documental.
— Todo fotógrafo quer ser ar-

tista de bienal, quer acompanhar o que acontece
nas artes plásticas, na pintura — avalia Mascaro.
— Sempre acompanhei a cidade como fotógrafo
num sentido documental, mas não literal, não fiz
apenas reproduzir a cidade. Mas percebo que fo-
tógrafos hoje veemo trabalhode representar a re-
alidade como algo redutor. Infelizmente. l

DIVULGAÇÃO/MAURO RESTIFFE/IMS

“São Paulo — Itaquerão #1” (2014). Na foto de Mauro Restiffe, estádio da Copa do Mundo integra a cena urbana; imagem está na exposição “São Paulo, fora de alcance”, no IMS

Fotógrafos como Mauro Restiffe, Tuca Vieira e Luiza Baldan captam transformações
de cidades brasileiras e expõem em imagens a vida fragmentada das metrópoles

NAWEB
GALERIA DE FOTOS
oglobo.com.br/cultura
Veja mais trabalhos de fotógrafos que

registram cidades em transformação

DIVULGAÇÃO/LUIZA BALDAN

Sem título (2013). Luiza Baldan registrou o parque
Terra Encantada, fechado e ainda sem destino, na Barra

DIVULGAÇÃO/TUCA VIEIRA

“Salgueiro (PE)” (2013). Tuca Vieira fotografou sete
cidades tidas como “paradigmas do desenvolvimento”

“Há uma
dificuldade de
apreender toda a
cidade. Como
retratar São Paulo?
Percebi que era
quase impossível”
Mauro Restiffe
Fotógrafo

“O ciclo de
evolução das
cidades é muito
acelerado. E isso é,
de fato, um bom
tema para a arte e
para a fotografia”
Thyago Nogueira
Coordenador de fotografia
contemporânea do IMS

OGLOBO

CADERNO
SEGUNDO
SÁBADO 7.6.2014

oglobo.com.br

MÚSICA
APÓS
PROJETO
ACÚSTICO,
PITTY VOLTA
AO ROCK

pág. 2

Foi o futebol que
promoveu o
encontro dos
remédios do
país com os
seus venenos
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Vazios plenos de sentido

20 de Junho de 2012
Veja o trabalho de Luiza Baldan para a Revista Lugares aqui

Muitas das fotografias de Luiza Baldan deixam de lado a
presença humana. Desde o inicio de sua trajetória é possível
detectar tal ausência. Mas não é disso que se trata agora. Ou
melhor, tal ausência somente chama atenção para
pronunciar a ausência de uma presença.

Anteriormente Baldan havia feito uma residência de um mês
em um ecobairro chamado “Península”, na Barra da Tijuca
(bairro do Rio de Janeiro); se parte destas obras eram frutos
de uma experiência em um local no qual as pessoas
buscavam um suposto isolamento do mundo em favor de
uma ilusória segurança, Luiza nos entregava o vazio e a
solidão que permeiam o fundo dessa experiência sintomática
da época em que vivemos em sua face crepuscular; aquela
da perda dos vínculos, da capacidade de “viver junto”.

A artificialidade que emanava daquelas fotos persiste nestas
hoje apresentadas. Tal repetição mostra que, a despeito do
lugar onde esteja, existe um universo de questões
investigado pela artista, qual seja, o da solidão, o da
dificuldade de criar vínculos, aquele que mostra a resistência
dos lugares enquanto espaços fecundos para o encontro.
Feitas em Portugal, em um lugar chamado “Península de
Tróia”, tal série de fotos sublinha a promessa, sempre falha,
de reproduzir uma cidade ideal dentro de uma cidade. Seja
na Barra da Tijuca ou num balneário desértico de uma
cidade européia, a visualidade de Baldan soa a mesma;
novamente nos vemos frente a uma espécie de futuro latente
em busca de um presente por chegar. O nome disso pode ser urbanização, ou uma busca do lugar para o encontro, para a proximidade. Algum calor digno da expressão “viver junto”.

A persistência na “questão” do vazio retorna como presença. Seu olhar sobre os intervalos de ausências soa atravessado por sentidos, polissêmico, em meio a um mundo sedento por
presença e completudes. Seu píer para lugar nenhum é uma imagem paradigmática daquilo que deveria reger a relação com a vida, ou seja, a busca pela surpresa, o inesperado, e
não pelo seguro e já conhecido. Um caminho que é puro devir. As luminárias inusitadas iluminam este caminho ao anoitecer, as placas, aparentemente isoladas, nos dão a direção em
meio ao nada. A obra de Luiza Baldan se revela, por fim, repleta de uma poesia própria que nos instiga e faz querer caminhar adiante, mesmo que sem bússola.

Poucas companhias são mais fiéis e felizes do que esta. 

Luisa Duarte

ARTIGO NA ÍNTEGRA

Série "A uma casa de distância da minha", 2012
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