
À tona da água, uma conversa com Marco Maria Zanin e convidados 
9 de julho de 2018 às 17.30h 
DOCAPESCA, Algés 
 
Para encerrar a minha residência artística na AiR 351 escolhi, em vez de uma mostra dos 
trabalhos produzidos, o formato de uma conversa, como resultado de um processo de 
residência totalmente inesperado.  
 
Cheguei a Portugal com a ideia de trabalhar, como fiz nos últimos anos em Itália, sobre 
objetos, documentos e micro-histórias pertencentes a saberes, artes, ofícios e tradições 
populares, sintomas de temporalidades passadas (Didi-Huberman), a serem relidos  e 
reinterpretados com uma linguagem e referências contemporâneas. Em Itália 
(especificamente no Veneto, a minha região de origem) trabalhei sempre sobre a 
civilização camponesa nas áreas rurais. Em Portugal quis aproveitar a forte relação deste 
contexto com o mar para descobrir as especificidades dos objectos pertencentes ao 
universo da antiga pesca artesanal. 
 
Os museus onde fui pesquisar estes objectos revelaram-se canais para entrar em 
contacto não só com um riquíssimo acervo de objectos conservados (realidade estática), 
mas também com uma realidade viva feita de pessoas (poucas, e na sua maioria idosas) 
que mantêm vivas práticas, memórias, saberes, ainda pertencentes a uma temporalidade 
“pré-capitalista”, que em muitas partes do mundo, inclusivamente em Itália, já não 
existem.  
 
Este processo criativo ancorado na história oral situou-se no contexto da transformação 
de Lisboa perante a gentrificação e o turismo de massa, o que me fez pensar na urgência 
de trabalhar e discutir sobre essa ‘matéria viva’. Então, além de continuar o trabalho num 
sentido mais ‘plástico’, sobre os objetos, no seio daqueles museus, o processo passou a 
envolver as pessoas que conheci (em especial os pescadores) para dialogar acerca da 
possibilidade de incluir essas temporalidades ‘outras’ na temporalidade vigente.  
 
Este momento marca a conclusão da minha residência mas é também um ponto de 
partida para uma próxima estadia em Portugal, com o intuito de continuar este processo 
de forma mais participativa e partilhada, cruzando a arte contemporânea com outras 
disciplinas.  
 
A conversa decorrerá no armazém de dois pescadores situado nas ruínas da 
DOCAPESCA, lugar simbólico porque se encontra também num processo de demolição 
para um novo uso (como outros edifícios anteriormente dedicados à pesca hoje 
convertidos em restaurantes, discotecas, etc). 
 
Os convidados a participar nesta conversa fazem parte de diferentes mundos: das artes 
visuais (artistas, curadores), da esfera museológica, antropologia, psicologia e da pesca.  
Após uma apresentação sumária sobre o meu processo irei formular algumas perguntas 
dirigidas a alguns dos meus interlocutores convidados e depois o diálogo estender-se-á a 
outras intervenções.  
 


