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“O clima é a variável mais potente a atuar sobre nós.”
“O tempo é presença”, forma um “corpo inconsciente”, 

conectando o corpo humano ao cosmos em geral. Nas 
situações extremas de clima, quando somos avassalados 
pelo exterior, podemos experimentar o germe de uma 
outra forma de pensamento assente em novos equilíbrios 
entre a dimensão sensorial e racional.

O paralelismo entre o aquecimento global e um estado 
febril e inquietado aproximou ‑nos das temáticas do fim 
das possibilidades e dessa forma de pântano no limiar  
da rebentação.

Um espaço feito de cruzamentos foi tomando forma: 
estação meteorológica, sanatório, estância termal, 
laboratório artístico.

O repto que ali prevalece foi lançado por Goethe no seu 
Diário das Nuvens: reintegrar o céu na paisagem humana.

Improvisa ‑se uma espécie de hipersensibilidade 
climática e explora ‑se a força e imprevisibilidade de nos 
deixarmos atravessar pelas mais variadas forças naturais. 
O corpo transformado em paisagem submete ‑se à ação 
de um potente imaginário climático e deixa ‑a reverberar.

Aderimos ao encontro entre poesia e estudo da 
natureza defendido por Goethe e somos seduzidos por 
essa sua ideia de que a observação atenta da natureza 
poderá desenvolver no homem uma espécie de novo 
órgão, uma outra forma de lucidez.

Em Climas, foi dado o lugar central à improvisação. 
Trouxemos as ideias de partida e os materiais ‑chave  
e deixámos que o grupo se fosse conduzindo a lugares  
e situações desconhecidas e inesperadas.

Estruturámos depois o material em quatro capítulos: 
pântano irrespirável; febre seca; coração da terra; buraco 
negro.

Não foi tanto a progressão narrativa que ditou a 
sua sequenciação, mas mais uma espécie de carta 
meteorológica com diferentes centros de baixas e altas 
pressões.

Durante o processo, esta síntese de Kathryn Yusoff  
teve a força de uma revelação:

O que permanece connosco (enquanto sensação, eco, 
pensamento) é aquilo que mais resiste à interpretação: 
o indizível; o gesto; o irredutível. […] É nesta resistência 
que encontramos a arte capaz de adaptar, moldar e 
configurar os novos pensamentos do possível. Neste 
sentido, a arte é como o tempo […]; é uma força que 
contém pressões, tempestades, luzes e humores 
diversos. Pode fustigar ‑nos, atingir ‑nos até ao mais 
fundo de nós, pode envolver ‑nos e dispersar ‑nos  
em incontáveis estilhaços de luz.

O corpo transformado  
em paisagem
André Braga e Cláudia Figueiredo



Quanto a climas, ficamos desde já 
conversados, quase como se fosse uma 
declaração de interesses: lá fora, está 
agreste, frio e húmido; cá dentro, na 
sala de ensaios, está acolhedor, boa 
temperatura, bom ambiente. Ao longo das 
próximas duas horas, está ‑me reservado 
um papel. Activar as minhas memórias 
de espectador, empenhar o meu próprio 
corpo na recepção de um objecto 
artístico que é singular e contemporâneo, 
como todos os objectos artísticos, mas 
que transporta consigo traços que nos 
permitem desfiar tramas passadas, que 
nos permitem antecipar passos que 
desenharão caminhos futuros, como todos 
os objectos artísticos. Fazê ‑lo a partir 
de um ensaio a pouco menos de duas 
semanas da estreia, momento em que as 
formas começam a estabilizar mas as vias 
continuam abertas.

A sala de ensaios é uma folha em 
branco, ou uma folha que outrora foi uma 
folha em branco e que hoje está cheia de 
garatujas, de restos de caminhos, de vidas 
passadas a inventar formas para aquilo 
que vamos fazendo da vida. Teatro, não é?  
Ou uma dança das ideias que não quer 
levantar ‑se, mas “cair e perguntar”. 

A sala de ensaios, o futuro espaço da 
cena, é um rectângulo que tanto serve 
de limite ao universo como potencia a 
transgressão, a mutação permanente. 
Hoje, propõe ‑nos um jogo de remissões, 
uma topologia que transita entre a 
clarificação do dispositivo teatral e a 
possibilidade da fantasia, da irrupção de 
paisagens significantes, da instalação 
de sucessivas atmosferas poéticas. De 
uma qualidade de poesia que, como 
sempre acontece quando entramos 
nos universos da Circolando, é feita de 
matéria. Poesia construída por e com 
corpos reais, fisiológica, elementar e 
telúrica. E, portanto, sim, contem com 
água, com a terra que há ‑de fertilizar o 
palco, com vasos de plantas (falsas) que 
são florestas inteiras. Mas também com o 
microfone que tanto amplifica a voz como 
percute o corpo, com os instrumentos 
musicais que esperam a sua vez de chamar 
a si os corpos e de invadir o éter com a 
tangência que é a sua. Ou, como diria 
Raul Brandão, uma das vozes que povoam 

este espectáculo: “Muda o cenário. 
Acinzentam ‑se os montes por onde sobem 
arrasto pelas pedras rolos de fumarada. 
Acastelam ‑se no céu as grandes nuvens 
esponjosas. Chove. A voz é outra. De onde 
a onde descerra ‑se a cortina vaporosa e 
emergem os montes brutos e compactos.” 
Chove. A voz é outra… 

Seis corpos habitam este espaço. 
Três corpos masculinos e três corpos 
femininos. Sublinho ‑o porque não é 
estranha ao jogo proposto nesta peça a 
ideia de simetria, de convenção, de desejo 
melancólico de uma ordem que sabemos 
impossível. Como não é estranho, longe 
disso, que essa aparência de ordem se 
estilhace depressa e dê lugar a um jogo 
perigoso em que os corpos, no confronto 
com os elementos, começam a despir ‑se 
das suas referências, a mudar ‑se noutros 
corpos, a vestir outras peles. O que estes 
seis corpos, estas infinitas personagens, 

nos propõem é um circo sincrético, um 
dispositivo teatral, musical e coreográfico 
que se organiza em temas e variações, que 
gosta da citação e da cumplicidade, no 
qual a puerilidade dos signos e a inocência 
dos gestos contrastam com a violência 
daquilo que nos mostram. 

(Abro aqui literalmente um parêntesis 
para confessar que sim, que sei que a 
palavra “circo” é mais ou menos proibida 
num texto sobre a Circolando… É um facto 
que a protejo com um adjectivo pomposo, 
e vá ‑se lá saber o que é um circo sincrético, 
mas ainda assim… Talvez o percurso que 
a companhia empreendeu nos últimos 
anos e a afastou do desejo de assim se 
nomear tenha refinado o seu entendimento 
dos modos de nos propor os dramas de 
palhaços e acrobatas, todos nós afinal, 
apurando o tom e a forma em detrimento 
da técnica e da composição. Ou talvez não 
seja nada disto. Fim de parêntesis.)

“Chove.  
A voz é outra.”
José Luís Ferreira*



Falávamos então de seis corpos 
e daquilo que fazem para nós, ou 
connosco… Não por acaso, muito do que 
vemos e ouvimos mostra a sua filiação 
em criações recentes da companhia 
ou dos seus projectos satélites. A um 
dos exemplos mais expressivos dessas 
múltiplas heranças, o dependurado de 
Paulo Mota que vimos há poucas semanas 
em O Espírito do Lugar 2.0, espécie de eco 
da perplexidade do presente e oráculo 
da mudança, juntam ‑se fragmentos, 
sugestões de personagens, sons, gestos, 
climas, portanto. Vê ‑se e sente ‑se que  
este é um espectáculo que casa um 
conjunto de pontos de partida, poéticos  
e aparentemente científicos, com energias 
e ficções cuja densidade revela um 
processo de construção colectiva que 
não começou no primeiro dia de ensaios. 
Com toda a felicidade, à medida que 
nos deixamos envolver por este ritual 

heteróclito, burlesco, às vezes quase 
xamânico, perdemos o desejo, ou sequer 
a possibilidade, de identificar as matérias, 
as referências literárias ou musicais, 
deixamos de pensar e entregamo ‑nos a  
um contínuo onde interessam sobretudo  
a evidência física, virtuosa, do cansaço  
dos corpos, a carga plástica, reconstrutiva, 
dos elementos que se cruzam e combatem, 
a organicidade que emerge dos universos 
cúmplices que se desdobram aos nossos 
olhos… 

Às palavras de Raul Brandão, já evocado 
acima, juntam ‑se as de Goethe, autor de 
um extenso diário em que regista dia a 
dia a sua observação das nuvens e de um 
Ensaio da Teoria Meteorológica, em cuja 
abertura afirma: “O verdadeiro, idêntico 
ao divino, nunca se entrega directamente 
ao nosso conhecimento. Vemo ‑lo apenas 
através do reflexo, do exemplo, do 
símbolo.” Seria difícil encontrar melhor 
definição do gesto artístico. Do desejo 
de investir o palco no pleno dos nossos 
questionamentos e dos nossos desejos 
de reescrita do mundo. Não consta que 
Goethe tenha sido decisivo na evolução 
da ciência meteorológica, mas a mera 
descrição de cirros e cúmulos e outras 
nuvens, das regiões do céu que as 
influenciam e dos efeitos visíveis, ali 
da sua janela, das variações da pressão 
atmosférica, deixa ‑nos um larguíssimo 
campo poético no qual navegamos, 
enquanto ligamos preocupações 
ambientais com um olhar eminentemente 
político e o fazemos como se não fosse 
nada, a não ser um jogo esfusiante de 
corpos e músicas e gestos e algumas 
palavras amplificadas… 

Quatro meros anos depois do quase 
solo de Areia, momento fundador em 
que o performer se redescobre corpo 
e se reinventa numa outra linguagem, 
como alguém que se despoja das riquezas 
passadas e volta a trilhar o caminho das 
pedras; depois da exuberância de Paus e 
Pétalas, espécie de procura genealógica 
de todas as possibilidades de filiação 
e descendência; depois dos Espírito do 
Lugar e da descoberta poética das franjas 
da cidade e das possibilidades dramáticas 
da banalidade essencial que as habita, no 
confronto com o cansaço dos passos que 
as percorrem; depois da experimentação 
de todas as energias que podem fluir 
do encontro entre profissionais e não 
profissionais, em Rios do Sono, ou em 
Horas; depois do lado escuro da Noite: 
eis ‑nos chegados a um espectáculo de 
maturidade. A um objecto complexo, 

lúdico e inquietante, onde tudo aquilo que 
julgamos conhecer se torna espesso e 
revela materialidades inesperadas, onde as 
imagens e as perguntas que nos falam de 
nós e do inferno que somos, das alterações 
climáticas e dos refúgios desolados 
para que vamos sendo, humanidade, 
empurrados não se transformam 
em programa, em panfleto, antes se 
evidenciam como estados transitórios, 
interrogativos, de uma verdadeira filosofia 
dos sentidos. Ou, como muito melhor diria 
o Gabiru de Raul Brandão: “O fim lógico 
da vida não é morrer, é viver sempre, é 
ascender sempre. Até onde?”

Pertenço àquela espécie, hoje tão 
vilipendiada, das pessoas que acreditam 
numa (ainda que evanescente) natureza 
demiúrgica da prática artística. Nestas 
duas horas, vivo um outro universo, feito 
dos mesmos átomos de que são feitos 
todos os universos, mas outros, um 
mundo que se me mostra num fragmento 
da sua própria eternidade. Faltam duas 
semanas para a estreia, o que quer dizer 
que o sétimo dia ainda não chegou, que os 
deuses deste novo mundo ainda inventam, 
testam, desenvolvem e rejeitam os seus 
recessos. Que ainda brincam com costelas 
e árvores do conhecimento e estão por 
nos revelar a queda, sentido último das 
coisas… Neste ensaio que vi e a partir do 
qual escrevo, para além de tudo o que 
ainda há ‑de mudar, não havia vídeo, não 
havia ainda desenho de luz. Quando for a 
vez de me sentar no São João, este texto 
já impresso, e a dança dos elementos 
recomeçar à minha frente, o espectáculo 
será outro, o texto será (seria) outro. 
Vivemos, construímos, exprimimo ‑nos, de 
texto em texto, procurando fixar o mundo 
em palavras impossíveis, palavras que 
voam logo depois e pousam outras. Duas 
horas mais tarde, fixo este testemunho 
e passo a responsabilidade a ti, leitor 
e espectador, co ‑construtor de todas 
as ficções, reconstrutor dos universos 
visíveis. “No fundo, o que nós queremos 
é este mesmo sol, esta pobreza, esta dor, 
estas ilusões moídas e remoídas. Deixem‑
‑nos a vida que aceitamos tudo. […] O mais  
difícil é passar do império do possível  
para o império do impossível. É talvez  
uma questão de vontade”, diria ainda  
Raul Brandão, em jeito de remate. 

* Produtor e programador.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



O Ar não tem Morada nem Vizinhos
Não tem Ouvido, não tem Porta 
Nem Receio de Ninguém 
Oh, Ar Feliz! 
Emily Dickinson, c. 1865, poema n.º 1060.

Os devaneios atmosféricos de Emily 
Dickinson não eram de modo algum 
típicos. Em finais do século XIX, 
com o estabelecimento de redes de 
observação meteorológica, as visões 
do ar e da atmosfera sofreram uma 
importante reavaliação; o ar começava 
a estar implicado numa série de teorias 
científicas que instituíam a atmosfera 
como um locus de acontecimentos 
meteorológicos, regulações industriais 
e potencialidades de previsão. Mas 
Emily era, tanto quanto sabemos, uma 
observadora do tempo, e é o aspeto 
conceptual do seu poema que pretendo 
examinar e discutir aqui: as interconexões 
entre os imaginários do tempo e a 
construção abstrata do clima; as “novas 
moradas” da atmosfera; e os problemas 
representacionais da mudança climática.

Em 1865, a rede de observatórios 
meteorológicos da Europa contava já 
com cinquenta e nove estações. Na 
época da revolução industrial, o ar 
era uma tela de boas e más práticas 
industriais. “Uma angústia imperial / Que 
do ar nos é enviada” (Emily Dickinson). 
O ar era entendido como um elemento 
circulatório, mas efémero. Atualmente, 
as capacidades arquivísticas dos gelos 
da Antárctica e da Gronelândia, que 
preservam antigas atmosferas, contrariam 
essa noção. No século XXI, o ar regressa 
como tela graças ao arquivo físico dos 
glaciares e à prática científica da recolha 
de bolsas de ar através da extração de 
amostras de gelo. Assim, a questão a 
explorar poderá ser: de que modo “vemos” 
e compreendemos estas “moradas do 
ar” enquanto tempo meteorológico e 
enquanto clima? Que desafios levantam 
à arte estas ocupações do ar? Em que 
praxis política assentam estas estéticas  
da alteração climática?

A ligação entre o tempo meteorológico 
e o clima não é fácil. Oh, ar feliz; oh, 
catástrofe climática. Trata ‑se de uma 
viagem entre o concreto e o abstrato, 

O ar não  
tem morada
Kathryn Yusoff*

Permito ‑me acrescentar algumas 
observações sobre o tempo, que 
provavelmente me é tão favorável 
porque eu lhe dedico tantos 
comentários. Na planície, as pessoas 
recebem o bom e o mau tempo na sua 
configuração final, nas montanhas 
assistimos à sua formação. Apercebi‑
‑me disto muitas vezes, em viagens, 
passeios, quando, nas caçadas, 
passava dias e noites nas florestas 
dos montes, entre penhascos; e veio‑
‑me uma mania, que não pretendo 
vender por outra coisa, mas de que 
não consigo libertar ‑me, como, aliás, 
é próprio das manias. Constato isso 
em toda a parte, como se fosse uma 
verdade, e por isso quero falar dela 
aqui, já que, assim como assim, me 
vejo tantas vezes na situação de ter  
de pôr à prova a condescendência  
dos meus amigos.

Se observarmos as montanhas de 
perto ou de longe e vemos os seus 
cumes, ora a brilhar ao sol, ora com 
uma coroa de névoa, envolvidos 
por nuvens de tempestade, batidos 
pela chuva ou cobertos de neve, 
atribuímos tudo isso à atmosfera, 
porque vemos e sentimos claramente 
as suas movimentações e mudanças. 
As montanhas, pelo contrário, 
apresentam ‑se na sua imobilidade 
ancestral aos nossos sentidos 
exteriores. Consideramo ‑las mortas, 
porque estão petrificadas, julgamo ‑las 
inativas, porque estão em repouso. 
Eu, porém, já há muito tempo que 
não consigo deixar de atribuir em 
grande parte a uma ação interior, 
silenciosa e secreta delas as mudanças 
que se dão na atmosfera. Penso 
concretamente que toda a massa da 
terra e, por conseguinte, em especial 
as suas mais destacadas fundações 
não exercem uma força de atração 
estável e sempre igual, mas que essa 
força de atração se manifesta numa 
espécie de pulsação, de tal modo que, 
devido à ação de causas interiores 
e compulsivas, talvez também 
exteriores e casuais, ela ora aumenta, 
ora diminui. Talvez todas as outras 
tentativas de mostrar esta oscilação 

sejam demasiado limitadas ou toscas; 
mas a atmosfera é suficientemente 
sensível e ampla para nos ensinar a 
perceber aqueles silenciosos efeitos. 
Se aquela força de atração se reduz 
minimamente, logo a menor pesadez, 
a reduzida elasticidade do ar nos 
indiciam esse efeito. A atmosfera não 
suporta, química e mecanicamente, a 
humidade que nela estava distribuída, 
as nuvens descem, cai a chuva e 
as torrentes correm para as terras. 
Mas se a montanha aumentar a 
sua força de gravidade, em breve 
se restabelece a elasticidade do 
ar, e daí derivam dois importantes 
fenómenos. Por um lado, os montes 
reúnem à sua volta enormes massas 
de nuvens, fixam ‑nas sobre si como 
se de segundos cumes se tratasse, 
até que elas, devido à ação das lutas 
internas entre forças elétricas, se 
abatem em forma de trovoadas, 
nevoeiro ou chuva; por outro lado, o 
ar dotado de maior elasticidade atua 
sobre o que delas resta, e fica agora 
de novo em condições de conter, 
dissolver e assimilar mais água. Vi 
claramente vista uma dessas nuvens 
a ser desfeita: pairava sobre o mais 
elevado cume, iluminada pelo Sol a 
pôr ‑se. Lentamente, lentamente, as 
pontas começaram a soltar ‑se, alguns 
flocos foram arrastados e atraídos 
mais para cima; estes desapareceram, 
e a pouco e pouco foi desaparecendo 
toda a massa da nuvem, fiada diante 
dos meus olhos por uma roca em mão 
invisível. 

* Excerto de “No Brenner, 8 de setembro de 1786, 

à noite”. In Viagem a Itália (1786 ‑1788). Trad. 

João Barrento. Lisboa: Bertrand Editora, 2016. 

p. 43 ‑45.

“Vi uma dessas nuvens  
a ser desfeita”
Johann Wolfgang Goethe*



entre algo presente e algo ausente. Isto 
pode ser entendido em termos do espaço‑
‑tempo do recontro, do conflito entre 
duas diferentes formas de sensibilidade e 
da designação de dois diferentes espaços 
do fazer e do construir.

A meu ver, as estéticas da mudança 
climática são de tal ordem que o 
trabalho deve atender necessariamente 
a esta dialética, caso contrário arrisca‑
‑se a redundar ou em propaganda 
(“comunicação de mensagens”) ou em 
ingenuidade (que contribui ativamente 
para a desinformação). Poderíamos ser 
levados a crer que bastaria à prática 
artística trabalhar com o tempo, já que, 
à nossa volta, os céus se toldaram com 
uma aura aziaga de mudança climática 
(presente em ilustrações científicas, 
bem como em filmes sobre catástrofes 
naturais), de tal forma que o tempo 
se metamorfoseou na imaginação 
contemporânea – e daí talvez a sua 
legitimidade enquanto objeto de 
investigação? Mas isto seria, de certo 
modo, interpretar erroneamente a 
dialética entre os céus e a sua tela, 
ignorar os problemas representacionais 
da mudança climática, que encerram 
questões prementes de ordem ética 
e sobre a condição humana e a 
representação enquanto categoria política 
(cujos interesses são representados por 
interpretações das alterações climáticas – 
e quais as comunidades que, no processo, 
se tornam invisíveis ou ausentes?), bem 
como sobre a representação enquanto 
uma prática que lida com interpretações 
relacionais e espaciais, com a 
contextualização de pessoas e lugares. 
Embora existam evidentes problemas 
representacionais na articulação 
entre os modelos globais e os seus 
equivalentes locais, e entre a produção 
de emissões e os seus efeitos, não são 
estas configurações assimétricas que 
nos inquietam. Por outro lado, o impacto 
das imagens não deriva do facto de 
serem representativas no sentido de uma 
similitude formal, mas antes no sentido 
de uma similitude do próprio impacto. 
A questão tem menos que ver com algo 
que se parece ou assemelha, e mais com 
algo que opera de modo semelhante 

(quase visível, em movimento). Em 
certos casos, esta energia corre na 
direção oposta, criando fricção, atrito 
vigoroso. Uma imagem que age sobre um 
conjunto de outras imagens (“um visual 
inconsciente”) ao seguir noutro sentido, 
opondo ‑lhes resistência, como um navio 
de encontro ao seu ancoradouro – até 
que, discretamente, se liberta para 
uma nova possibilidade, anteriormente 
inimaginável. Tal é a praxis política da 
arte.

O que permanece connosco (enquanto 
sensação, eco, pensamento) é aquilo que 
mais resiste à interpretação: o indizível; 
o gesto; o irredutível, que nada tem da 
inépcia de uma “mensagem” (e aqui  
reside o poder de atração do tempo).  
É nesta resistência que encontramos  
a arte capaz de adaptar, moldar e 
configurar os novos pensamentos do 
possível. Neste sentido, a arte é como  
o tempo, não como o clima; é uma força 
que contém pressões, tempestades,  
luzes e humores diversos. Pode fustigar‑
‑nos, atingir ‑nos até ao mais fundo de  
nós, pode envolver ‑nos e dispersar ‑nos 
em incontáveis estilhaços de luz. “Há  
uma certa luz oblíqua / […] Quando ela 
chega, os campos escutam, / As sombras 
sustêm a respiração” (Emily Dickinson).  
O tempo é sempre próximo, mesmo quando 
pressagia as possibilidades do dia. Mau 
tempo no horizonte, altas pressões, céu 
limpo, nevoeiro, granizo, chuva, e eis 
que o sol rompe de súbito. O tempo é 
presença. Michael Taussig (My Cocaine 
Museum) sugere que o tempo constitui 
um “inconsciente corporal”, “unindo o 
ínfimo corpo humano ao vasto cosmos, 
às frenéticas tempestades sobre o Saara, 
[…] às erupções solares e ao insistente 
chuvisco cinzento que impele à tristeza  
e ao romance em Londres”. Ligando ‑nos  
a lugares específicos, o tempo também 
nos desperta para fenómenos globais  
que experienciamos ao nível afetivo.  
O clima, pelo contrário, é configurado 
pela sua ausência, jamais por inteiro 
em parte alguma; abstrato e concebido 
mediante os cálculos das temperaturas 
médias, esquiva ‑se a uma plena 
apresentação e identificação. É um ato 
de tradução espácio ‑temporal. Não tem 

a proximidade de um dia abrasador, 
nem influencia estados de espírito. 
É apenas uma indiferente série de 
registos rotineiramente anunciados, 
subidas e descidas de temperatura, 
dados sinópticos. O clima é uma 
média, uma nivelação. Trinta anos de 
tempo. Resultado casual, o clima é essa 
“coisa” criada por uma conscienciosa 
manutenção de registos. Poderíamos  
falar do clima e dos seus descontentes.

Esta “relação sem relação” (Jacques 
Rancière) entre o tempo e o clima é de 
tal ordem que o tempo faz o clima, mas 
o clima não é o tempo, até ser tarde de 
mais. A realidade futura da mudança 
climática não nos permite ficar à espera 
que o tempo se transforme em clima.  
O clima é um dispositivo técnico, o 
tempo é a sua propriedade emergente. 
Contudo, o tempo representa o espaço 
social dentro do clima, a sua visibilidade, 
o seu carácter imediato, a sua aparência 
no mundo. Assim, ao enfrentarmos os 
desafios representacionais que a mudança 
climática levanta, de modo a construirmos 
novas “moradas do ar”, creio que urge 
refletir escrupulosa e provocatoriamente 
sobre as pontes a construir entre o 
tempo e o clima, entre a sensação física 
e o cálculo matemático. E de que modo 
poderemos passar de espectadores 
do tempo a agentes nas questões da 
mudança climática e da reconfiguração 
dos lugares. O desafio é reconfigurar os 
“lugares” dentro da mudança climática, 
procurar abrir novos espaços sociais 
dentro das práticas relacionadas com  
a mesma. A meu ver, estes novos lugares 
constituem a possibilidade de lidar 
de modo ético e democrático com as 
alterações climáticas, e é neste espaço 
estético que poderemos enfrentar o 
desafio de criar as novas moradas do ar.

* “The air has no residence”. Conferência sobre Arte 

e Meio Ambiente, Tate Britain, Londres, 26 de junho 

de 2010.

 Trad. Rui Pires Cabral.
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