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A Cooperativa de Comunicação e Cultura apresenta de 3 a 29 de Março a instalação "Projecto Ilhas: Cenários para Bancosilha" de Filomena Almeida. A Inauguração é no próximo Sábado ás 17h30.

"Impressões das Ilhas" A instalação &ldquo;Ilhas&rdquo; de Filomena Almeida é uma boa metáfora da ilha na perspectiva
de um ilhéu involuntário, que a vê como um cárcere e não como um paraíso &mdash; é a pedra e a aridez que estão
presentes e não a vegetação luxuriante. A exiguidade do espaço (o conjunto de pedras) face à imensidão do horizonte (as
linhas desenhadas e o espelho nas paredes que ladeiam as pedras), caracterizam estas &ldquo;ilhas&rdquo;.{jgxtimg
src:=[images/stories/noticias/f_almeida_07/f_almeida_01.jpg] width:=[160]} O ilhéu involuntário pretende evadir-se do
cárcere em que a ilha se transforma, mas fugir da pedra pode significar um salto no vazio, ou numa matéria líquida
instável, que geograficamente a isola. Mas a imensidão da linha do horizonte permanece sedutora e o espelho reflecte
essa ambição e acentua uma visão panorâmica que se reflecte sempre à altura do homem ou acima dele. Nunca reflecte
abaixo, nunca reflecte a pedra. E ao não a reflectir, acentua o desejo de evasão. Também a sua forma circular alimenta
esse desejo, ao invocar as janelas dos navios que levavam as gentes.A visão panorâmica do ilhéu, tal como o efeito dos
panoramas do século XIX no espectador, emerge e absorve-o, deslocando-o virtualmente do espaço físico. É uma imersão
ilusória, porque a pedra que o sustenta, novamente é esquecida, ou melhor, negada. Mas ela permanece lá na sua
pequenez, mas fixa e imóvel.As ilhas oferecem este paradoxo: visão panorâmica, horizonte sem limites, mas uma
impossibilidade física e geográfica de o atingir pelos seus próprios meios. É um cárcere em campo aberto &mdash; como
Santa Helena para Napoleão ou a Terceira para Gungunhana.Ao ilhéu involuntário, o horizonte é demasiado vasto e
inatingível, apesar da liberdade que a panorâmica lhe oferece.A mim, como ex-ilhéu, a instalação de Filomena Almeida
recorda-me tudo isto: as pedras são pequenas, mas maciças, difíceis de deslocar; as linhas desenhadas são as do
horizonte mas também as do mar; o espelho acentua a reflexão do vazio, do indivíduo solitário sobre a pedra e a sua
forma circular lembra a diáspora. Depois há o jogo das formas e dos suportes; o volume da pedra esculpida, a linha de
grafite desenhada, e o espelho&hellip; superfície especular e especulativa. Hibridação de formas e suportes que a
instalação convoca num espaço em que o espectador vagueia sujeito à tempestade &mdash; das ilhas e da arte.
Paulo Viveiros, 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mar, metade da minha alma é feita de maresia" Sophia de Mello Breyner Andresen É no imenso azul que me encontro
quando faço das &ldquo;ilhas&rdquo; de Filomena Almeida o meu porto. É de lá que vejo a imensidão que envolve o
isolamento de uma ilha. O meu olhar é, no entanto, guiado pelo traço a grafite, firme, forte, que marca a linha do
horizonte. Estas ilhas, criadas pela escultora, conduzem-nos a um isolamento especial, que nos transporta para a
aventura da geografia&hellip; Num mundo cada vez mais &ldquo;glocal&rdquo;, estas ilhas fazem-nos ver a diferença, o
particular&hellip; Das cinco ilhas, que são bancos, que são singulares, surge-nos um mundo em pequeno formato. E
podemos desfrutar a situação de ter uma delas só nossa, concentrando-nos naquilo que a vista alcança. E temos ainda um
espelho parabólico, que me lembra os que ainda se vêm em algumas estações de caminhos-de-ferro, ou em algumas
ruas estreitas das nossas terras, abrindo-se sempre para realidades mais além. É um espelho que nos dá toda a
cenografia de quem já conquistou uma das ilhas, e se pode agora ver reflectido neste pequeno universo, de tão grande
dimensão&hellip; Como escreveu Camões, num dos seus cantos, &ldquo;de longe a ilha viram fresca e bela, que Vénus
pelas ondas lha levava&rdquo;&hellip; deixe-se levar também por esta Vénus escultora, que nos propicia aqui um
inédito conjunto de ilhas, tão depuradas como selvagens.
Bárbara Guimarães
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