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Todo o mundo é feito de mudança: a paisagem

Por muito reproduzida em imagens e palavras, a paisagem foi 

tomando vários adjectivos e sentidos até se transformar numa 

verdadeira cacofonia. Basta perguntar de que é que se fala 

quando se fala de paisagem e virá uma enxurrada, um aluvião 

capaz de soterrar qualquer ideia firme que se julgue possuir 

sobre o assunto. É isso que a paisagem é: um assunto, um 

conjunto de factos e ficções, jogos de sentidos acerca dos quais 

se podem argumentar os mais diversos dramas e comédias dos 

humanos e da sua vida em sociedade.

De uma linhagem francesa - pays, paysans, paysages - ficou uma 

memória antiga acerca da relação entre grupos sociais, modos 

de vida e lugares. A agricultura, porque ocupa terra a perder 

de vista, os agricultores porque são os organizadores dessa 

actividade (os jardineiros da paisagem), as condições biofísicas 

naturais porque limitavam as possibilidades do que se podia ou 

não cultivar em tempos de tecnologia simples… eram a base de 

uma geografia que muito se aplicou a relacionar paisagens e 

identidades regionais e locais.

Já não é assim. Ou porque a actividade agrícola já não é a 

máquina de fazer paisagens, ou porque as próprias máquinas 

produzem outras maneiras de fazer, ou porque afinal se perderam 

velhas estabilidades e fisionomias que se julgavam para sempre, 

a paisagem entrou em erupção. A nova idade do mundo, o 

antropoceno, anda a assombrar as paisagens, a construir medos 

e cataclismos sobre a casa comum dos humanos. Salvemos a 

paisagem! O quê? 

Laboratório da paisagem
 

Após uma breve apresentação do Projeto Entre Serras, Rota da 

Arte Contemporânea, Agricultura e Biodiversidade (PES) e da 

história da paisagem, Carlos Casteleira apresentará o projeto 

de criação do “Laboratório da paisagem”, constituído a partir 

duma base de dados (imagem, som e texto) relacionada com as 

propostas dos artistas convidados pelo PES a trabalhar na área 

geográfica do Projeto Entre Serras.

A visualização desta base de dados e o mapeamento das 

produções resultantes das relações subjectivas que os artistas 

desenvolvem com a paisagem e o território, o vivo, a agricultura 

e a biodiversidade serão considerados a partir das múltiplas 

possibilidades oferecidas pela arte e o mundo digital na sua 

relação com o espaço real, instalações e dispositivos.

Serão explorados os dados espácio-temporais das fotografias 

e outros tipos de informações que os artistas considerarão 

relevantes nos seus processos de trabalho, a fim de colaborar 

no aprofundamento do conhecimento e na compreensão das 

interações humanas com o mundo vegetal, animal e mineral e 

com as energias que os animam.

O imaginário e a poética da nossa relação com o mundo farão 

necessariamente parte desse processo.

A criação do “Laboratório da paisagem”, uma base de dados 

relacional entre experimentações artísticas, fotografia, 

cartografia, biodiversidade e território constitui um elemento 

fundamental do Projeto Entre Serras.
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Em parceria com a ESAAix (Escola Superior de Arte de 
Aix en Provence), a UBI (Universidade da Beira Interior) 
e a AMU (Aix Marseille Université), a plataforma digital 
plotmap é utilizada para experimentar e explorar narra-
tivas ligadas às experiências artísticas envolvidas com o 
território do PES.

O “Laboratório da paisagem” interessa-se, numa apro-
ximação crítica, pela visualização de dados coletados a 
partir das interações entre os artistas convidados e o 
território do PES. 

A paisagem, a agricultura, a biodiversidade, a biologia, a 
antropologia e qualquer outra disciplina podem ser alvo 
de propostas neste espaço.

http://walking-the-data.esaaix.fr/
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