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Imagem 1
Elementos constituintes do catálogo da exposição “eu vivo aqui” de Teresa Jardim,
patente na Galeria da Secretaria Regional do Turismo e Cultura (Funchal), em 2001,
fotografia © Ana Salgueiro – 2016
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Resumo: Dando continuidade ao projeto de criação e divulgação artísticas iniciado em 2015, a
banda VÉRTICE. Em legítima defesa da poesia insular promoveu, em dezembro de 2017, um ciclo de
concertos com o propósito de homenagear a obra de vários poetas com íntimas ligações ao Funchal:
José António Gonçalves, João Cabral do Nascimento, José de Sainz-Trueva, José Agostinho
Baptista, Herberto Helder, José Viale Moutinho, Teresa M. G. Jardim e João David Pinto Correia.
Apresentados em espaços emblemáticos das freguesias de origem dos autores (São Martinho, Sé,
Santa Maria Maior, São Pedro, Imaculado Coração de Maria e São Gonçalo), os concertos
procuraram, assim, divulgar localmente o trabalho desses poetas, contribuindo, de igual forma, para
a dinamização cultural e para o reconhecimento desses espaços urbanos. O texto que aqui se
publica constitui a versão revista e acrescentada da nota de leitura da obra de Teresa M. G. Jardim,
apresentada na abertura do concerto de VÉRTICE do dia 16 de dezembro de 2017, realizado na
Capela da Consolação, em Santa Luzia (Funchal), e dedicado à referida poetisa e artista plástica.
O que é (pode ser) a poesia em/de/para Teresa Jardim? Quais os limites da criação artística
definidos por esta autora? Em que medida a sua poética assume a marca da translocalidade?
Palavras-chave: Projeto VÉRTICE. Em legítima defesa da poesia insular; Teresa M. G. Jardim; poesia
contemporânea; cultura urbana; Funchal.

Abstract: Continuing the creation and dissemination of the artistic project started in 2015, the
music collective VÉRTICE. Em legítima defesa da poesia insular promoted in December, 2017 a cycle
of concerts with the purpose of honoring the work of several poets with intimate connections to
Funchal: José António Gonçalves, João Cabral do Nascimento, José de Sainz-Trueva, José Agostinho
Baptista, Herberto Helder, José Viale Moutinho, Teresa M. G. Jardim and João David Pinto Correia.
These events took place in emblematic spaces of the original boroughs related to the authors (São
Martinho, Sé, Santa Maria Maior, São Pedro, Imaculado Coração de Maria and São Gonçalo). Thus,
the concerts sought to disseminate locally the work of these poets, contributing, equally, for the
cultural dynamisation and for the recognition of these urban spaces in the city of Funchal. This text
is the revised and improved version of the reading note on Teresa M. G. Jardim’s work, presented at
the opening of the concert on December 16, 2017, held at the Consolação Chapel in Santa Luzia
(Funchal), and dedicated to the poetess and plastic artist’s work. What is (or could be) poetry in
Teresa Jardim? Where are the limits to her artistic work? To what extent could we consider
Jardim’s literary and visual work as an artistic manifestation of a translocal poetics?
Keywords: Teresa M. G. Jardim; Contemporary Poetry; VÉRTICE. Em legítima defesa da poesia
insular; Funchal.
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Mas o que é isso, poesia.
Muita resposta vaga
já foi dada a essa pergunta.
Pois eu não sei e me agarro a isso
como a uma tábua de salvação
Wislawa Szymborska “Alguns gostam de poesia”
(trad. Regina Prazybycien)

A escrita nunca vem só
arrasta
ouve-se o rosto pelo chão carregando
nos erres por toda a pele
Teresa M. G. Jardim, «Jogos de Adivinhação»,
Cadernos de Santiago

vértice [...] altura máxima atingida por algo que se
eleva [...] o ponto onde dois caminhos se encontram [...]
turbilhão, redemoinho [...] raio; abismo, profundeza
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa

Escrevendo (n)a Ilha com outros d
 e aqui e acolá
Selecionar versos de Wislawa Szymborska (Polónia, 1923-2012) como
epígrafe de um texto que se oferece enquanto versão revista e acrescentada de
algumas notas de leitura sobre a poesia de Teresa M. G. Jardim (Funchal, 1960),
apresentadas na abertura de um dos concertos que, ao longo do mês de dezembro
de 2017, foram promovidos pelo projeto musical e poético VÉRTICE. Em legítima

defesa da poesia insular, em espaços emblemáticos de várias freguesias do Funchal,
1

poderá parecer estranho ou inoportuno, à primeira vista (cf. imagens 3, 4 e 5).

Sobretudo para aqueles que, desconhecendo a obra de Teresa Jardim e o registo
sarcástico e incisivo detetável na sua escrita (o qual, na verdade, também se
encontra, talvez com outras tonalidades, na poesia da Prémio Nobel polaca),
1

Este ciclo de concertos dos VÉRTICE foi uma iniciativa patrocinada pelo programa de Apoio
Financeiro a Projetos de Interesse Cultural para o Município, da Câmara Municipal do Funchal e
contou com o apoio de várias instituições e empresas locais, como, p. ex.: as Juntas de Freguesias
que acolheram os concertos (São Martinho, Sé, Santa Maria Maior, São Pedro, Imaculado Coração de
Maria e São Gonçalo); a Associação Musical e cultural Xarabanda; a Direção de Serviço de Educação
Artística e Multimédia; a Biblioteca Municipal do Funchal; etc.
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ignoram ser Szymborska uma das múltiplas afinidades eletivas da poetisa e artista
plástica madeirense. Algo que, de resto, fica atestado na epígrafe escolhida por
esta, na abertura do seu segundo livro de poesia, intitulado Jogos Radicais e
publicado, em 2010, na coleção “Poesia Inédita Portuguesa” da Assírio & Alvim,
uma das editoras nacionais mais conceituadas na edição de poesia contemporânea:
«Era por aí que se deveria ter começado: o céu.
Janela sem parapeito, sem caixilho, sem vidros.
A abertura e nada para além dela,
De par em par aberta todavia»
Wislawa Szymborska (apud JARDIM, 2010: 11)
Como

sempre acontece nestes casos, a nossa escolha não é desprovida de

intencionalidade e prende-se com três questões que aflorámos na intervenção
proferida na abertura do concerto de VÉRTICE do dia 16 de dezembro de 2017,
ocorrido na Capela da Consolação (Funchal). Questões agora revisitadas, por nos
parecerem merecer maior destaque e aprofundamento na revista TRANSLOCAL,
embora sem o pretensão de, aqui e agora, para elas encontrarmos respostas
definitivas:
(1) o que é a poesia de/para/em Teresa Jardim?
(2) em que medida o seu discurso artístico (não apenas o poético-verbal, mas
2

também o visual), encontrando-se profundamente enraizado na ilha (como
é assumido pela artista no catálogo da exposição de 2001, eu vivo aqui,
3

evocada na imagem 1 acima reproduzida, ou até nas fotografias que publica
2

Como veremos adiante, na obra heterogénea de Teresa Jardim (TJ), é frequente Literatura/Poesia
e Artes Plásticas cruzarem-se e complementarem-se. Em entrevista a Luís Rocha, afirma, em 2010:
“Não faço distinção de facilidade ou de dificuldade entre elas. São ambas essenciais. Há uma certa
dualidade, uma tensão entre as duas: no fundo, abordam coisas idênticas, materializando-se de
formas diferentes” (ROCHA, 2010)
3
O catálogo da exposição eu vivo aqui toma a forma de um envelope criado a partir de um mapa da
ilha da Madeira e fechado com uma fita de renda feminina. Ao abrir-se, revela, no seu interior, vários
elementos. Um pequeno livro-catálogo de capa vermelha com a inscrição do título eu vivo aqui a
branco e com contracapa também vermelha, constando, nesta última, entre outros dados, quer a
indicação do período durante o qual a exposição esteve patente (17.01.2001 – 19.02.2001), no
Funchal, na Galeria da SRTC; quer a repetição do título, agora acompanhado por um esclarecedor
subtítulo (“eu vivo aqui. Exposição de Artes Plásticas (1960/2000 – lugares revisitados) TERESA
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4

no seu Jogos Radicais), mesmo assim, se afasta quer de um certo localismo
confinado(r) que frequentemente se reduz ao superficial extasiamento
ufanista,

quer

de

um

enquistamento

regionalista

quase

sempre

esterilizante? Ou seja, até que ponto, esse enraizamento não inviabiliza, na
poética de Teresa M. G. Jardim, a abertura ao desafio do en-contro
intertextual, transdiscursivo, transcultural e, por isso mesmo, também
translocal?
E (3), até que ponto, nesta artista, criar (em poesia ou visualmente) implica o
movimento de experimentar também a transgressão intersemiótica, seja
entre literatura e artes plásticas, seja entre estas e dança ou até (como
arriscaram também fazer os VÉRTICE, ao transformarem o poema “Eu vivo
aqui” da autora madeirense numa canção homónima) entre poesia
contemporânea e música?

JARDIM”). O interior da capa e o da contracapa do pequeno catálogo apresentam dois retratos
fotográficos de TJ desenhar: um localizado num meio natural da ilha; outro, numa sala (atelier),
acompanhada por trabalhos seus. No interior do livrinho, para além da reprodução de alguns dos
quadros da artista e de uma listagem de dados biográficos e curriculares, encontramos uma carta
de Laiz Vieira que comenta a obra de TJ e, com especial relevância, vários textos de José Tolentino
Mendonça, nomeadamente: o poema “Setembro”; a reprodução de vários fragmentos de bilhetes
postais enviados por este amigo de longa data à autora; e um texto intitulado “Caracóis e outras
heterodoxias”, em que Tolentino Mendonça, à semelhança do que faz desde o início da obra de TJ e
voltará a fazer em 2016 no Cadernos de Santiago, comenta/anota a obra da autora madeirense
(MENDONÇA, 2001 E 2016). Por trás do livro-catálogo e preso também com a fita de renda,
descobre-se um outro envelope, agora de correio internacional, com a inscrição de uma morada
postal da artista: “Pintora Teresa Jardim, Apartado 4144, 9001-997, Funchal, Madeira”. E, por fim,
transcrito no próprio envelope que acolhe todo o material do catálogo, consta a reprodução do
manuscrito daquela que terá sido a 1.ª versão publicada do poema “(eu vivo aqui)”, entretanto
musicado pelos VÉRTICE em versão mais recente (ver imagem 6). A propósito desta exposição, TJ
confirmou ter recebido cartas de vários visitantes da exposição, que aceitaram o convite à
interação, proposto no catálogo, com a inclusão do envelope, remetendo para a artista, as suas
notas relativas à experiência da visita à exposição. De acordo com a autora, os remetentes dessa
correspondência foram, sobretudo, estrangeiros e madeirenses residentes nas zonas rurais da ilha
que, aproveitando o tempo de espera pelos autocarros que os levariam do Funchal às localidades
de origem, visitaram a exposição. O estudo destas cartas constituirá, certamente, um contributo
muito válido para a análise da receção translocal da obra desta autora madeirense.
4
Para além de poesia, Jogos Radicais inclui também, logo nas primeiras páginas do livro, três
auto-retratos fotográficos de TJ, onde esta se faz representar em plena serra madeirense,
carregando em ombros uma pilha de livros (JARDIM, 2010: 2-9). Estes trabalhos fotográficos da
artistas, a que se junta o desenho da capa, exemplificam como, na sua obra, criação visual e criação
poética se cruzam.
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O título Jogos Radicais do livro de 2010, assim como outro, mais recente,
que dá nome ao seu ‘caderno’ publicado na coletânea Cadernos de Santiago (“Jogos
de Adivinhação”, título que a artista, em 1997, atribuiu a trabalho seu na área da
criação

5

visual)

sublinham a radicalidade desse movimento de trânsito

transgressivo e de experimentação criativa, que tanto parece ter de lúdico e
recreativo (“Jogos”), quanto de risco estratégico e conscientemente assumido
(“Radicais” e “de Adivinhação”). Um traço que, Teresa Jardim, citando Francisco
Calvo Serraller, reconhece (e valoriza) na Arte Contemporânea, num texto que
escreveu, em 2006, para o catálogo da exposição Persistências, dos artistas visuais
madeirenses Graça Berimbau, Mafalda Gonçalves e Martinho Mendes:6
Na dança das descobertas, recontros, recorrências e anacronismos, mortes e
avivamentos, a arte actual expõe, quanto esquece, ignora, ou mistura vezes sem
conta, aquilo que se convencionou chamar géneros artísticos, entre outras
convenções com pretensões a clarificar e arrumar a criação, a história e a teoria da
arte. Francisco Calvo Serraller [...] sublinha que “El arte contemporâneo ironiza,
mezcla, confunde y desjerarquiza los géneros tradicionales. Esta libertad extrema, esta
inmensa amplitud de miras borra cualquier limite o frontera”. Destas lutas, tem saído
a ganhar a arte, com arte: continuamos a assistir a diferentes performances da
liberdade criativa e à retoma e revitalização do fazer artístico, associado à invenção
de meios técnicos, expressivos e tecnológicos; temos também o prazer de viver o
contínuo redimensionamento do território da arte e da livre circulação intelectual,
sem limites ou necessidades de identificação. (JARDIM, 2006: 1)

Este posicionamento não será alheio à poética implícita nas palavras que
toma de empréstimo a Wislawa Szymborska na abertura do seu Jogos Radicais e
que, com os versos da autora polaca por nós igualmente citados em epígrafe
nestas

nossas

notas

de

leitura,

quisemos

estender

à

paradoxal

resposta-tábua-de-salvação que Szymborska (e, com esta, igualmente a autora

5

O catálogo de 2001 exibe a reprodução de um conjunto de quadros de TJ, datados de 1997, e com
título “Jogos de Avinhação” [sic: Adivinhação?!] (JARDIM, 2001: 4)
6
Exposição patente no Espaço Magnólia entre nov. e dez. de 2006. Com colaboração frequente no
apoio à organização de exposições de Artes Plásticas de artistas madeirenses, TJ publicou em
diversos catálogos (ou simples folhas de sala) de exposições de colegas, textos de reflexão sobre
arte contemporânea e de crítica à obra de criadores locais que se revestem de interesse, quer para
o estudo da obra destes e do sistema cultural madeirense, quer para a análise da poética da própria
artista.
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madeirense) encontra na inviabilidade/recusa de uma definição estável, confinada
e absoluta para poesia e (acrescentamos nós) arte.
Logo em 1987, em entrevista conjunta com Irene Lucília Andrade e Carlos
Nogueira Fino a Tolentino Mendonça, Teresa Jardim, assumindo essa orientação
transgressiva, instável e relutante em aceitar confinamentos geoculturais e
discursivos, mas que, mesmo assim, reconhece a íntima ligação da sua escrita à
experiência local da ilha (porque aqui é vivida), afirmava:
comecei a escrever talvez por acaso [...] se calhar, até houve muitas influências. Não
propriamente influências de cá, nem influências facilmente referenciáveis. Se
alguém me influenciou , de alguma maneira, foi o Álvaro de Campos. E eu não sei se
ele é de algum sítio [...] A ilha é o meu espaço. [...] Se é o espaço onde estou e se eu
me movimento nesse espaço e até o transformo, então esse espaço vai ter alguma
influência sobre mim própria. Quando a gente escreve fala de casas, de mesas,
cadeiras, nuvens, pessoas… [...] as coisas que existem cá e que são as referências
para aquilo que escrevemos, são concerteza [sic] diferentes das outras. Não é que
eu procure especificamente a casa de cá, a mesa de cá, nem a nuvem ou a terra que
têm aqui uma cor muito diferente (TOLENTINO, LUCÍLIA, FINO e JARDIM, 1987).

Um pouco mais tarde, em entrevista de 1994 a Tomás Maço, aquando do
lançamento do seu primeiro livro, anjos de areia, Teresa Jardim acrescentará:
A minha é uma poesia da memória. Do que, de tudo, fica coado em mim. Penso que
a memória é uma mediação fundamental para o entendimento de si e do mundo [...]
É para lá das curtas vidências, das palavras gastas que se abre a possibilidade de
falar uma língua autêntica, de encontrar um modo justo de nomear.
Buscar essa ‘primitiva voz’ é um risco enorme, pois significa ultrapassar o já
dominado. Significa encontrar-se numa atenção essencial.

E a ‘primitiva voz’, a remota língua, é mais parecida com o silêncio. Com o silêncio
que se estabelece entre o predador e a sua presa. Um pouco antes do salto. [...]
Leio. Leio tudo o que me é possível ler. Sem vénias.” (MAÇO e JARDIM, 1994.
Negrito nosso)

E já em 2016, logo no seu segundo poema editado em Cadernos de Santiago,
afirma: “A escrita nunca vem só” (JARDIM, 2016: 250). Esta afirmação remete-nos,
de imediato, para a instalação “Poema” (imagens 2) que, em 2007, Teresa Jardim

teceu para a exposição Semear ainda compensa, promovida na Casa da Cultura de
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Câmara de Lobos (então em parceria com Domingas Pita e a convite de Paulo
Sérgio Beju) e que voltou a tecer em Alguns poemas dispersos e uma parede só para

mim de 2011, numa sua “intervenção nos espaços do Museu de Arte
Contemporânea do Funchal em diálogo com a exposição rotativa”, mas também,
como veremos de seguida, com um volumoso número de poetas (MACF, 2011).
Esta instalação (ver infra), criada em contexto transitório e dialogante, torna claro
quanto, em Teresa Jardim, o poema (e a arte) é, afinal, um tecido irregular e
fragmentário, resultante de muitas leituras, do trânsito de múltiplos discursos e de
um contínuo processo de reelaboração, remontagem e reapresentação de
materiais discursivos anteriores (próprios ou de outros), filtradas (Teresa Jardim
prefere o verbo coar) por uma experiência muito pessoal e, nessa medida, solitária
e arriscada:

b

a

Imagens 2 [a, b e c]
“Poema” | Teresa Jardim (2011)
Instalação tecida com livros de poesia e luz de néon
Intervenção nos espaços do Museu de Arte
Contemporânea do Funchal, em diálogo com a
exposição rotativa do museu e a partir de instalação
homónima já apresentada em 2007, na Casa da
Cultura de Câmara de Lobos
fotografias © Teresa Jardim

c
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Ainda a este respeito será importante referir o que Tolentino Mendonça
recorda, em 1994, das primeiras leituras que fez de Teresa Jardim, e onde
destacamos, justamente, a referência a Duchamp:7
Lembro-me bem do primeiro poema que li de Teresa Jardim. Foi há uns dez anos
atrás, no Suplemento Jovem do Diário de Notícias de Lisboa. Era um poema muito
belo, dedicado a Marcel Duchamp.
Já aí Teresa Jardim apresentava algumas das linhas de força da sua escrita: uma
narratividade capaz de enumerar (e de fazer falar) um real disperso em objectos,
fragmentos, resíduos; um sábio emergir de imagens; uma notável agilidade de
representação (as imagens precipitam-se num indomável tumulto e não deve ser
fácil orientar essa chuva de navalhas!) (MENDONÇA, 1994)

Ora, na sequência dos comentários autorreflexivos da autora por nós acima
recuperados (e onde incluímos a instalação “Poema”), a afirmação lapidar “A escrita
nunca vem só”, tanto pelo lugar inicial que ocupa em “Jogos de Adivinhação”,
quanto pela habitual ironia autorreflexiva presente na sua escrita, pode ser lida
como apontamento indiciador da própria poética da autora e, nesse sentido, como
pista de leitura para a sua escrita mais recente.
Assim, por um lado, “A escrita nunca vem só” sinaliza, no processo criativo
de Teresa Jardim, uma prática recorrente de escrever muito pessoalmente (e

localmente) com outros de “aqui e acolá” (MENDONÇA, LUCÍLIA, FINO e JARDIM,
1987: 6). Desde logo, pelo recurso à citação, à paráfrase, à alusão, ou até a outras
formas de inclusão/manipulação de contributos de diversos autores nos seus
próprios trabalhos, como sejam a ilustração ou a reapresentação de livros nas suas
instalações e fotografias. Um exercício que a autora define como uma espécie de

coar da experiência dos dias, onde o convívio com os livros e a leitura se mistura
com a plasticidade do desenhar-pintar-esculpir-colar-remontar ou com a rotina e a
7

Até certo ponto, o processo criativo desenvolvido por Duchamp será frequentemente adotado por
TJ, não apenas na criação visual, mas também em poesia. Também esta recorre ao ready-made, na
medida em que (a referência a) objetos do quotidiano prosaico abundam na sua escrita, sendo para
aí transferidos e, nesse novo contexto (o poético), assumindo novos sentidos/significados. Ver, p.
ex., os poemas: “Guarda-Jóias” e “Poema Kitsch”, em Jogos Radicais (JARDIM, 2011: 25 e 35), ou
“Postal de Boas Festas (a partir de um cartão ilustrado, guardado numa gaveta”, na coletânea
Lapinha de Poesia (AAVV, 2017: 93 e 110).

ISSN 2184-1519

translocal.cm-funchal.pt

9

Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas
número.1 (out. | dez 2017) | edição online

descoberta (muito feminina) dos lugares do seu mundo local e mais doméstico (a
casa, o jardim, a serra, a levada,...). Gestos e experiências que, como já vimos, a
autora aponta como dinâmicas fundadoras da sua escrita e criação visual. Mas este

escrever/criar muito pessoalmente com outros decorre e manifesta-se de igual
forma pela frequente participação da autora em edições antológicas coletivas, sem
que isso signifique a anulação de “um caminho próprio” ou o “enfileiramento” num
“qualquer ‘coro’ poético” (MAÇO e JARDIM, 1994).8 Uma prática de cooperação e
diálogo criativo que, como já vimos, se estende à sua atividade de criação visual,
dada a frequente colaboração da artista em mostras e exposições coletivas.9

Teresa Jardim publicou, até à data, dois livros ‘individuais’: anjos de areia, que, porém, conta com
ilustrações de Lígia Gontardo, capa de Celso Caires e epígrafe de João Miguel Fernandes Jorge
(JARDIM, 1993); e Jogos Radicais, onde, para além da epígrafe, as referência ao ato de ler abundam,
como assume TJ em entrevista concedida a Luís Rocha, e parcialmente publicada em 2010 (ROCHA,
2010). Porém, desde 1976 (ano da sua estreia artística, com participação na exposição de poesia
ilustrada “Poesia 76”, promovida no átrio da Câmara Municipal do Funchal), a autora participa em
publicações coletivas, seja em formato livro ou periódico, seja até em apresentações públicas que
escapam ao formato impresso. Na década de 1980, publica em, entre outros: (1) o suplemento DN
Jovem, estabelecendo, desde então, um diálogo frutuoso e duradouro com José Tolentino
Mendonça (cujo primeiro livro – Os dias contados, 1990 – incorpora a colaboração de Teresa Jardim,
na imagem da capa e nos arranjos gráficos); (2) o projeto editorial Ara Gris, publicado em Tomar, que
reunia um número alargado de jovens colaboradores do DN Jovem, editando também, conforme é
referido na edição de 24.06.1986 deste mesmo suplemento, uma série de cadernos de poesia (os
designados Anexos) “de um só autor que funcionavam quase como os livros que não [iam] tendo
hipóteses de ver editados” e cujo n.º 3 se anunciava como “um belo caderno da Teresa Jardim, que
inaugurar[ia] os anexos dos não coordenadores” (Anónimo, 1986); (3) o Anuário de poesia de autores
não publicados da Assírio & Alvim, relativo ao ano de 1986, cuja seleção coube a um júri constituído
por Fiama Hasse Pais Brandão, José Agostinho Baptista e Miguel Serras Pereira; (4) a revista de
poesia Salém, dirigida por Isabel Salvado e Tolentino Mendonça (1987); (5) o Boletim do Instituto
Superior de Artes Plásticas da Madeira; (6) a antologia O Natal na Voz dos Poetas Madeirenses,
organizada por José António Gonçalves (1989), onde Jardim publica o poema “Um princípio de
qualquer coisa”, classificado pela própria autora, em conversa connosco, como sendo “um dos
exemplos de uma escrita que se encontra entre anjos de areia e Jogos Radicais”. Mais recentemente,
para além da participação em Cadernos de Santiago (2016) integrou várias coletâneas de poesia
contemporânea: 70 Poemas para Adorno (2015), promovida no âmbito do Festival Literário da
Madeira; Lapinha de Poesia, com organização de Nelson Veríssimo (2017); ou na revista literária
Telhados de Vidro, editada pela Averno, que inclui textos de TJ nos n.ºs 21 e 22.
9
Desde 1976, na sua estreia na coletiva de poesia ilustrada “Poesia 76”, T. J. apresenta trabalhos em
mostras e exposições coletivas, quer na Madeira, quer em outros territórios. Destacamos aqui,
algumas dessas exposições coletivas, a título de exemplos: 2017 - Persona, patente no Teatro
Municipal Baltazar Dias e com curadoria de Fátima Spínola; 2013 -Atelier Portátil, com Alice Sousa,
Carmen, Domingas Pita, Graça Berimbau, Mafalda Gonçalves, patente no Teatro Municipal Baltazar
Dias, e Labirinto da Memória, organizada por José Zyberchema e patente na reitoria da Universidade
8
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Por outro lado, “A escrita nunca vem só” conduz-nos, logo de seguida, mas
ainda nesse poema breve, para um violento jogo com a matéria sonora das
palavras, construído pela aliteração de fonemas vibrantes e oclusivos, jogo este
que, também pela condensação do texto (apenas com quatro versos curtos),
potencia a emergência de uma imagem vigorosamente sinestésica, onde som,
movimento e visualidade se fundem, continuando Teresa M. G. Jardim a colocar no
centro da sua poética uma íntima ligação da escrita à (sua) vida. Não no sentido da
manifestação de um qualquer confessionalismo piegas (completamente arredado
da sua criação artística), mas antes pela construção de um discurso cru e incisivo
que dá a ver, sem complacências, as marcas da violência que a (sua) experiência
quotidiana inscreve corrosivamente no “rosto” e “por toda a pele” daquela que
cria.
Simultaneamente, esse jogo fonético destaca a importância da sonoridade
da palavra (e do próprio ato de escrita, dado que, em poemas como “Rugas de
Expressão” ou “A Chave de Casa”, se percebe que, em Teresa Jardim, a escrita é
dotada de sons próprios que vão para além dos da fonética)10 na construção dessa

da Madeira, numa iniciativa do projeto de investigação (Des)Memória de desastre? Cultura e Perigos
Naturais. Madeira, um Caso de Estudo; 2010 - Hortus Deliciarum, com Alice Sousa, Carmen e J. Manuel
Gomes, patente no Teatro Municipal Baltazar Dias; 2009 - Viagem ao Coração dos Pássaros,
promovida pela Casa da Cultura de Câmara de Lobos sob coordenação de Paulo Sérgio Beju; 2008 Horizonte Móvel, com curadoria de Isabel Santa Clara e Vítor Magalhães, promovida no Museu de
Arte Contemporânea do Funchal, no âmbito das comemorações dos 500 anos da fundação da
cidade; 2007 - Semear ainda Compensa?, com Domingas Pita, promovida na Casa de Cultura da
Cultura de Câmara de Lobos; 2005 - casas próximas, com Domingas Pita e Miguel Ângelo Martins,
patente no Espaço Magnólia; 2001 - Galeria em Grande - Exposição Colectiva em Pequeno Formato;
1999 - Um Retrato para Fernando Pessoa, promovida pela Associação Fernando Pessoa, no Porto;
1997 - FAC 97 - Feira de Arte Contemporânea, promovida na FIL/Lisboa; 1993 - Escada de Jacob, com
Lígia Gontardo, Domingas Pita e Eduardo Freitas, patente na Casa Museu Frederico de Freitas; 1991
- Olhares Atlânticos, patente na Biblioteca Nacional de Portugal, e Diálogos, com Guilhermina da Luz,
Graça Berimbau, Domingas Pita, Filipa Venâncio e Mafalda Gonçalves, na Galeria da Câmara
Municipal do Porto Santo; 1987 - Marca Madeira 87, patente no Teatro Municipal Baltazar Dias; 1983
- 24 Artistas Madeirenses nos Açores.
10
Na entrevista conjunta concedida a Tolentino Mendonça, em 1987, Teresa Jardim responde
significativamente à pergunta “A escrita é um acto solitário ou solidário?” desta forma: “Eu acho que
a escrita é um acto” (MENDONÇA, LUCÍLIA, FINO e JARDIM, 1987: 6). A resposta-correção de TJ à
pergunta de Tolentino Mendonça sublinha o caráter performativo que a autora confere à escrita.
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“língua autêntica” e desse “modo justo de nomear” o mundo e a vida (MAÇO e
JARDIM. 1994):
RUGAS DE EXPRESSÃO
Dantes escrevia com força. Com as primeiras rugas,
por mimetismo, comecei a escrever fundo, com
vincos - rugas de expressão
(JARDIM, 2010: 17);
A CHAVE DE CASA
Ouves o mar enrolado
as pedras, as palavras
atiradas às paredes da casa
o poema que me resiste?
Quero enlouquecer
devagar, esquecer o meu nome
a forma regular
o bolso que ninguém encontra
a chave dentro.
(JARDIM, 2010: 34).

Esta(s) chamada(s) de atenção para o som e para o ruído da fala e da escrita
reenvia-nos, desde logo, para a música e sobretudo para a música moderna e
contemporânea, liberta, como lembra Paul Griffiths (1987 e 2010), do tradicional
sistema de tonalidades e sendo também ela fortemente modelada pela
experiência e pela experimentação das matérias sonoras do nosso mundo mais
doméstico.

Por conseguinte, “A escrita nunca vem só” encaminha-nos,

implicitamente, para o transformador diálogo interartes (neste caso, o da
literatura com a música), que também Teresa M. G. Jardim desenvolve em parceria
com os VÉRTICE desde 2015, ao permitir a tradução do seu poema “Eu vivo aqui”
para a canção homónima da banda.
Embora menos frequente na sua obra, na verdade, a aproximação da poesia
(e da criação plástica) de Teresa Jardim à música fora já ensaiada pela artista, em
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1999, quando participa no projeto O Canto dos Poetas Madeirenses, coordenado
por José António Gonçalves e Ivo Caldeira, por ocasião do 1.º aniversário da rádio
TSF-Madeira. E será retomado, p. ex., em 2010, na exposição coletiva Hortus

Deliciarum, quando inscreve nesse projeto expositivo uma instalação performativa
sua, em que a própria artista, em posição caída sobre o piano, acompanhada por
folhas em branco dispersas em seu redor e com os pés descalços (um sobre o chão
do Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias; outro significativamente sobre o
pedal de sustentação do piano, em gesto que assinala a possibilidade de abertura
completa das cordas do instrumento e, nessa medida, da produção do legato),
articula criação visual, música (silenciada, mas em potência) e literatura. Neste
último caso, pela inscrição frente-a-frente de fragmentos textuais de Ana Teresa
Pereira, escritora contemporânea portuguesa, natural da Madeira e aqui residente,
e de Hildegard Von Bingen, doutora da Igreja, poetisa mística, compositora musical
e naturalista, cujo perfil intelectual e cultural se destacou na Alemanha do séc. XII,
então dominada por homens.11
Deste modo, consideramos que, ao inscrever as palavras-imagens de
Szymborska no seu Jogos Radicais, Teresa M. G. Jardim deixa implícito (como em
outros lugares da sua obra) que, também para si, criar corresponde a experimentar
a iminência da “janela sem parapeito, sem caixilho, sem vidros”, “De par em par
aberta” para o “nada” prévio à criação (Szymborska, apud JARDIM, 2010: 11). Um

nada que, porém, não parece corresponder a um vazio, mas antes a uma massa
informe e volúvel, da qual tudo pode ser (re)criado. Como o nevoeiro de Ana
Teresa Pereira, em O fim de Lizzie e Outras Histórias, transposto, via citação em

11

Isabel Santa Clara descreve esta instalação, referindo que TJ “põe frente a frente um texto de
Hildegard von Bingen e outro de Ana Teresa Pereira. Os textos surgem através de um vazio criado
na mancha cinzenta resultante de traçados circulares, a grafite, em compulsivos gestos, no caso de
Ana Teresa Pereira, ou na mancha deixada pelo barro vermelho, no caso de Hildegard von Bingen,
que fala do orvalho e da terra de onde desabrocham flores. A fotografia de Teresa Jardim de pé, no
meio do nevoeiro, dá continuidade ao texto de Ana Teresa Pereira” (SANTA CLARA, 2010: 351).
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desenho a grafite, inscrita sobre um grande painel de madeira (1,80m X 50m) que
integrou a sua intervenção em Hortus Deliciarum:
No princípio era o nevoeiro. Nós assistíamos ao início da criação todos os anos: o
mundo era feito de nevoeiro, e de repente, quando menos esperávamos, Deus
afastava as nuvens, como se afastasse um véu, e a terra revelava-se com todas as
cores e cheiros, e uma luz inesperada… (PEREIRA, 2009: 121, apud Hortus
Deliciarum)

Ou como o barro à espera de modelação, imagem a que Teresa Jardim recorreu,
quando, em conversa tida connosco em março de 2016, procurava explicar o seu
processo criativo: “Escrevo como se modelasse em barro, num processo de labor
orgânico e lento, a partir de substâncias materiais e imaterias” (citação livre e de
memória).
A imagem da janela, sem parapeito, aberta para o abismo do mundo, que
Teresa M. G. Jardim retoma no poema “Vidro”, publicado em 2016, no n.º 21 da
revista de poesia Telhados de Vidro, é sugestiva de uma liberdade (re)criativa,
transgressiva, tensional e vertiginosa, própria da Arte Contemporânea, conceito
que aqui deliberadamente estendemos (porque assim o faz também Teresa
Jardim), para além das Artes Visuais, à Literatura, à Música e à Performance, todas
elas visitadas pela artista madeirense:
VIDRO
O mais difícil num poema
é achar a janela mínima
o vidro fino abrindo
a mão ela própria o vidro
(AAVV, 2016: 92)

Uma liberdade que assenta no princípio de que, na Contemporaneidade, não há
uma definição definitiva para Arte, assumindo-se que as fronteiras entre
linguagens,

materialidades,

experienciadas

de

forma

discursos,

lugares

tensional,

não

e/ou

podem

culturas,
constituir

embora
barreiras

enclausuradoras, castradoras do espírito criativo e de uma permanente
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interrogação reflexiva. Antes pelo contrário, à semelhança da imagem da janela
aberta sem vidros , da pergunta com resposta-em-aberto (e que, por isso mesmo, é
paradoxalmente tábua de salvação daquele/a que cria artisticamente), ou até do pé
descalço sobre o pedal do piano em legato, essas fronteiras funcionam como
aberturas (por vezes feridas, presença explícita ou implícita recorrente em Teresa
Jardim)12 que desafiam ao en-contro com a estranheza, com o novo e com a
iminência, sem, contudo, deixarem de delimitar porosamente aquele que é o lugar
próprio da voz, da mão e do corpo criadores, em grande medida resultantes da
experiência desse aqui-agora.
Portanto, Teresa M. G. Jardim mantém-se na rota inquieta(nte), preconizada
desde o início da sua atividade poética, cujas linhas mestras foram claramente
enunciadas na entrevista de 1994:
[à poesia,] peço-lhe que explore, investigue, encaminhe e me desperte antes do
sono. Ao mesmo tempo a poesia pede-me exigência, disciplina, silêncio, solidão [...].
No meu caso, escrever tem a força de uma obrigação. Está num plano anterior a
qualquer necessidade [...]. As palavras, quanto mais perfeitas mais perto chegam
[...]. Chegam a uma consciência. Um estar desperto. A minha poesia é um relato
curto e denso, mas obsessivo e severo de estados de consciência. É uma vivência
eruptiva [...] o poeta é [...] um visionário de imagens que cegam.
É pela poesia que se resgatam continuamente os olhos. [...] na poesia há [...] a
angústia de encontrar as palavras exactas para as imagens . Palavras que descubram
imagens, ou que as façam emergir do austero da afasia ou do esquecimento [...] a
arte nasce [...] de uma ferida aberta. De uma ferida aberta com a simplicidade dos
olhos que se abrem. Se calha descermos por eles, a saída é para diante rasgando o
próprio caminho. A beleza tem tanto de artifício como de sangue.
(MAÇO e JARDIM, 1994).

12

“se decidi arrancar os azulejos todos deste deserto branco é porque quero abrir uma ferida escura
para os teus vampiros. a saliva tricotada por entre os dedos. armadilhas de sal. não te lamentes de
nunca teres conseguido escrever assim na boca. todas serão as páginas que tu quiseres”
(JARDIM,1993: 23-24).
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Criar em Vértice. A Criação como Lugar-Abismo, Tensional e de Risco

Talvez menos grave e complexo do que Teresa M. G. Jardim, na deliberada
implicação do ato criativo desta autora na vida e no sangue, também o projeto
musical e poético VÉRTICE. Em Legítima Defesa da Poesia Insular (cujo título
destaca, desde logo, uma motriz resistente ao apagamento da poesia no/do
sistema cultural da Madeira) faz assentar o seu trabalho artístico no jogo arriscado
de experimentar um novo ou, pelo menos, um renovado encontro entre música,
poesia e património cultural local, como aconteceu, p. ex., no concerto realizado na
Capela da Consolação que deu origem ao presente texto. Na génese deste projeto
está o propósito de traduzir e difundir, sob a forma de canções, poesia
contemporânea de autores do sistema cultural do arquipélago. Autores que, afinal,
são também leitores e visitantes de sistemas culturais, literários e artísticos não
exclusivamente

insulares,

transportando

para

a

sua

obra,

explícita ou

implicitamente, o que coam, a
 o longo das suas itinerâncias por outros lugares.
Concerto de VÉRTICE,
Capela da Consolação,
Freguesia do Imaculado
Coração de Maria, Funchal
[16.12.2017]

Imagem 3 © Tiago Cardoso
Pinto | VÉRTICE
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Imagem 4 © Tiago Cardoso
Pinto | VÉRTICE

Imagem 5 © Tiago Cardoso
Pinto | VÉRTICE

Criadas para serem preferencialmente tocadas por cordofones madeirenses,
instrumentos musicais tradicionais até há pouco tempo quase em vias de extinção,
mas que, em VÉRTICE, dialogam com outros mais modernos e eruditos (p.ex., o
saxofone e o piano), as canções desta banda, sem esquecerem o lugar-tempo
ISSN 2184-1519
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complexo e impuro de onde falam (a Madeira do século XXI), experimentam, como
Teresa Jardim, o trânsito e a transferência entre várias linguagens e materialidades
artísticas, entre diversas temporalidades, entre discursos de vários criadores e
entre culturas distintas. Um modo de reinscrever, no sistema cultural da ilha, um

novo discurso artístico contemporâneo, que se tece a partir do cruzamento entre
passado e presente, popular e erudito, local e estrangeiro, rural e urbano, música,
performance e palavra-poética.13 Trata-se de um jogo que, aproximando-se da
poética de Teresa M. G. Jardim, na dinâmica transgressiva, tradutória, recriativa e,
por isso mesmo, também translocal, quer responder construtivamente a algumas
fragilidades

deste

sistema

cultural português contemporâneo, periférico

relativamente a centralidades continentais como Lisboa, Porto ou Coimbra, mas
cujos autores recusam o silenciamento criativo que as limitações da ilha, por vezes,
suscitam: (1) a dificuldade de divulgação literária (local, nacional e internacional) de
autores madeirenses, pelo acesso muito precário de alguns deles a espaços de
publicação e de divulgação;14 e (2) o preconceito questionável de que entre cultura
tradicional e modernidade existe uma fratura irredutível e que, portanto,
instrumentos e sonoridades tradicionais de matriz popular e rural não teriam lugar
na modernidade do discurso musical contemporâneo (mais ou menos comercial) ou
num encontro (im)provável com a poesia contemporânea.15
Para os aedos populares (ou feiticeiros, designação ainda hoje produzida em
certos locais da Madeira, onde se encontram estreitamente ligados à história dos
cordofones insulares), poesia e música (a que se deverá juntar a performance)
constituem-se

como

manifestações

culturais

complementares

e

quase

13

Acerca dos cordofones madeirenses e de outros instrumentos populares do arquipélago, muitas
vezes recuperados nas performances de VÉRTICE, ver: TORRES e CAMACHO, 2016.
14
O ciclo de concertos realizados por VÉRTICE em dezembro de 2017 integra-se na primeira tournée
regional da banda, iniciada em março de 2017 (+ info. aqui). Em preparação, encontram-se
agendados outros concertos em Portugal e no estrangeiro, de acordo com informações prestadas
por Tozé Cardoso.
15
A respeito da falácia da dicotomização entre tradição e modernidade, ver nossa argumentação em
SALGUEIRO, 2018 (no prelo).
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16

interdependentes.

Uma

prática

criativa

nada

estranha,

afinal, à Arte

Contemporânea, que, sob novos formatos e com outras intencionalidades, a
reapresentou como inovação radical no século XX. Não surpreende, por isso, que,
enquanto projeto do seu tempo e acolhido pela Associação Musical e Cultural
Xarabanda (instituição com trabalho importantíssimo na recolha, estudo e
divulgação da cultura tradicional de matriz popular e rural da Madeira), VÉRTICE.

Em Legítima Defesa da Poesia Insular procure retomar essa tradição popular
(também) madeirense, atualizando-a a um novo contexto de produção cultural
urbana e contemporânea.
Porém, se na poesia contemporânea casos há a registar em que esta íntima
associação entre poesia e música foi retomada com particular significado e
variação (lembremos a máxima de Verlaine inscrita no seu “Art Poétique” - “De la
musique avant toute chose”- que orientará as poéticas simbolistas de tantos
autores da transição do século XIX para o século XX), essa não será talvez uma das
tendências mais marcantes no contexto da poesia contemporânea portuguesa,
que, pelo contrário, ao longo do século XX, muitas vezes se aproximou das artes
visuais.17 Na verdade, ora ao privilegiar o trabalho sobre a matéria visual e gráfica
da palavra, ora ao aproximar-se do ritmo da prosa, seja pela preferência dada ao
verso longo, seja pela livre ausência de rima, a poesia contemporânea
frequentemente se afastou de um registo cantabile. Teresa Jardim, entre outros
A respeito da designação Feiticeiro e da íntima ligação entre a literatura popular de
produ-transmissão oral e os cordofones madeirenses, ver o relevante trabalho de recolha,
divulgação e estudo promovido pela Associação Musical e Cultural Xarabanda, que, não por acaso,
também acolhe o projeto VÉRTICE. Acerca desta associação, fundada no Funchal em 1988, ver:
SANTOS, 2013.
17
Como exemplos da aproximação entre poesia e música no contexto lusófono, lembremos os casos
do finissecular Camilo Pessanha (Coimbra, 1867-Macau, 1926) ou dos madeirenses Cabral do
Nascimento (Funchal, 1897 - Lisboa, 1978) e Edmundo Bettencourt (Funchal, 1889 - Lisboa, 1973). A
respeito da aproximação (por vezes mesmo fusão) entre poesia e artes plásticas, tomemos como
exemplo algumas vanguardas modernistas e sobretudo a Poesia Experimental, herdeira declarada
quer de uma tradição de poesia visual já antiga, quer da contemporânea Poesia Concreta (cf.
TORRES, 2006). Acerca da relação entre poesia contemporânea e outras artes, ver os últimos
números da revista eLyra - http://www.elyra.org/index.php/elyra/issue/archive.
16
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poetas musicados por VÉRTICE, será um desses casos dificilmente cantáveis, apesar
de, como já vimos, o diálogo com a música (e talvez mais com as poéticas da música
18

contemporânea) não estar totalmente ausente da sua obra.

É certo que, nos últimos anos, assistimos a uma notória tendência para a
contenção discursiva na poesia desta autora. Mantendo a opção por estrofes
curtas (forma já ensaiada no seu primeiro livro, anjos de areia, de 1993, onde,
contudo, os poemas, por vezes em registo narrativo, se alongavam por várias
páginas e secções, confundindo-se com o conto), Teresa M. G. Jardim (sinalize-se a
mudança da assinatura da poetisa, alteração que não se verifica na assinatura da
artista plástica plástica: em poesia, Teresa Jardim dá lugar, desde Jogos Radicais, a
Teresa M. G. Jardim) opta agora, quer no livro de 2010, quer em “Jogos de
Adivinhação” (2016) ou nas recentes colaborações na revista Telhados de Vidro,
pelo verso curto, por vezes reduzido à palavra única. Para além disto, condensa o
poema, suspendendo a escrita logo após a primeira, segunda ou terceira estrofes,
também elas breves, onde, palavra-após-palavra, rompem imagens, muitas vezes
contrastantes e inesperadas na sua fulguração. Um processo de depuração e
intensificação discursivas, que, em “Rugas de Expressão”, a autora descreve como
um “escrever fundo, com/ vincos” (JARDIM, 2010: 17) e que, na verdade, se
encontra atestado, por exemplo, na reescrita do poema “Eu vivo aqui”, musicado
pelos VÉRTICE e que, ao longo do tempo, foi sendo sujeito a esse processo de
condensação e apuramento aprofundador:

18

Uma das dificuldades apontadas por Rui Camacho e Tozé Cardoso desde a génese do projeto
VÉRTICE foi, justamente, esta: como musicar, em forma de canção, poemas cujo ritmo e sonoridades
se aproximavam muito mais da prosa?
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EU VIVO AQUI
Não me deixes
na emboscada de uma sombra
não me concedas um amor
duradouro.
Continua a dar-me em cada manhã
a revelação das mãos, os peixes vermelhos
as ribeiras amansadas pelas buganvílias,
os rituais de preguiça
a urze vigilante.
Eu vivo aqui
no desenho mais alto da Ilha
temente dos muitos caminhos
por onde a água pode sumir-se.
(JARDIM, 2010: 40)

Imagem 6
Poema “eu vivo aqui”
Versão publicada no catálogo da exposição
homónima de 2001

Este trabalho aturado sobre a forma e a linguagem do poema, que Teresa
Jardim aproxima do processo plástico da lenta modelação em barro, não incide,
porém, sobre a rima, processo de manipulação da matéria sonora do texto que
poderia, certamente, contribuir para a criação de um ritmo mais cantável, mas que
a autora não procura. Isto não invalida, porém, que a artista seja sensível a essa
matéria sonora e que a trabalhe argutamente, embora não para criar um discurso
melodioso de equilibrada harmonia.
Acentuando

os

desacertos

e

rugosidades

que

marcam

a

vida

contemporânea, exibindo as suturas de tantas feridas, assim como a violência
corrosiva que habita a (sua) escrita contemporânea, é nesse sentido que apontam
os jogos sonoros detetáveis quer no brevíssimo poema/poética “A escrita nunca
vem só”(JARDIM, 2016: 250), quer, p. ex., em “Eu vivo aqui” (JARDIM, 2010: 40),

ISSN 2184-1519

translocal.cm-funchal.pt

21

Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas
número.1 (out. | dez 2017) | edição online

neste último caso, evidenciado na sibilante aliteração de sons fricativos. Em ambos
os poemas se confere à escrita (e à vida) o perfil instável de um corpo animado e
fluido, cuja movência individual, sempre em precipício, carrega consigo (e
paradoxalmente) a ausência de solidão, deixando-se lenta e pesadamente
impregnar (como a terra com a água) por restos coados de outras vozes, diversas
substâncias, outros mundos, distintas experiências humanas e criativas.
Por seu lado, a poética musical de VÉRTICE, mais fiel à tradição popular
rural, procura o registo melódico e cantabile, mesmo quando (como acontece com
Teresa M. G. Jardim) os poemas em si não apresentam esse traço. Opção recriativa
que, facilitando o diálogo com diferentes públicos (alguns, certamente, menos
familiarizados com as estéticas e poéticas da Arte Contemporânea), contribui para
a concretização de um dos objetivos do projeto: promover, por uma certa tradução

domesticadora da estranheza/atrito do discurso da Arte Contemporânea,

a

divulgação da poesia de autores insulares dos séculos XX e XXI.19
Pese embora esta distância registada entre as duas poéticas, há porém,
entre si, dois aspetos comuns a salientar, ainda que trabalhados com intensidades
e intencionalidades distintas: (1) a aceitação do risco de experimentar o abismo do

ainda não (ou pouco) experienciado; e (2) a procura do en-contro e da iminência
desse abismo paradoxal que, podendo ser ferida (rutura quase mortal), é também

fenda que permite a comunhão arriscada com o nada-primordial (onde tudo reside
em potência) e, nesse sentido, a renovação do quase irresgatável.
Qualquer en-contro (palavra que aqui grafamos com hífen com o propósito
de sublinhar o caráter paradoxal dessa dinâmica de cruzamento: estar em/com e
estar contra) implica sempre: trânsito e paragem, ainda que esta possa ser fugaz.
Uma paragem resistente à fluidez dissolvente (e superficializante) que a aceleração
19

Acerca do conceito/processo de tradução domesticadora (e estrangeirizante) ver: VENUTI, 1998 e
2008). Distinto do processo de tradução estrangeirizante, a tradução domesticadora procura
aclimatar o discurso de partida aos valores e códigos dominantes no sistema cultural que acolhe a
tradução.
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moderna imprimiu na vida contemporânea, sendo essa resistência desencadeada
pelo confronto com a diferença ou a estranheza do(s) outro(s).20 Ler (e criar) poesia
ou outras formas de Arte Contemporânea, como as que Teresa Jardim e (até certo
ponto) também os VÉRTICE desenvolvem, exige essa mesma dinâmica dual e quase
contraditória: aceitar a fluência e flutuação da liberdade de criar sem rede ou
parapeito, mas resistir ao vortex, quer da radical dissolvência na massa informe do
discurso de todos os outros (o tal nada de que nos fala Teresa Jardim), quer da
formatação opressiva (ainda que tantas vezes dissimulada) do espaço estriado (para
recuperarmos o conceito de Deleuze e Guattari) oferecido pela cultura de massas
aos sujeitos contemporâneos.
Significativamente, é para esse gesto de resistência ao vortex da
superficialidade e da superficialização ruidosas ou até da normatização
inconsciente - uma resistência notada por Rosa Maria Martelo como marca
constante na poesia contemporânea portuguesa (MARTELO, 2013 e 2013a) - que
José Tolentino Mendonça chama a atenção, ao identificar a obra de Teresa Jardim
(e do que consideraria verdadeira Arte) com a imagem do caracol, tantas vezes
presente nos trabalhos visuais da autora.
Nesse texto, intitulado “Caracóis e outras heterodoxias”, Tolentino explica:
Lembro-me de um pequeno poema de Paul Celan: “Que tempos são estes/ em que
uma conversa/ é quase um crime,/ porque contém/ tanta coisa dita”. Num
quotidiano de vertigem, em que os slogans substituíram a complexidade da
conversa e tudo se acelera até perder realidade (não se fala já da “novela da vida
real”?), penso nos caracóis que sobem pelas imagens de Teresa Jardim, na sua
lentidão anti-moderna. São os ícones de um tempo rejeitado: sobre eles pesa a
sentença de inutilidade, hereges que não aspiram, como as nossas sociedades
inteiras, ao pelotão da frente.
Os caracóis classificam deliberadamente a arte de Teresa Jardim como uma matéria
que se atrasa, atenta ao que fica para trás. Mas não é essa a verdadeira condição da
Arte?”
A respeito de aceleração e poesia contemporâneas, ver n.º 6 da revista eLyra , coordenado por Ida
Alves e Luís Maffei.

20
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Imagem 6 © Teresa Jardim
“A casa dos sinos” (1997/1998)
fotografia de postal com reprodução de pintura a
acrílico sobre tela - 117 x 97cm

Publicado no catálogo de uma exposição de artes plásticas, estas palavras de
Tolentino parecem referir-se à obra visual de Teresa Jardim. No entanto,
consideramos que a intencionalidade de Tolentino Mendonça não se esgotará aqui,
porquanto este leitor de Teresa sabe existir, na obra desta, de desafio permanente
entre imagem e palavra artísticas, constituindo, o trânsito entre ambas, condição
necessária para a decifração do seu jogo criativo.
Como bem refere Isabel Santa Clara, num texto publicado no catálogo de

Alguns poemas dispersos e uma parede só para mim, na obra da artista madeirense,
transitando entre o lugar das artes plásticas e o lugar da literatura, “a poesia
escapa ao livro e corre pelas paredes, num outro face a face com o leitor”
(SANTA-CLARA, 2011: [4]). Contudo, pelo que acima referimos, podemos
acrescentar às considerações de Isabel Santa Clara que este processo transgressivo
e de fusão, que sempre coloca em vértice (i.e., em en-contro e tensão) várias
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modalidades, linguagens e discursos artísticos, deve ser igualmente equacionado
em circuito inverso, pois em Teresa Jardim, também frequentemente a imagem
escapa ao quadro ou à parede da galeria/museu, para invadir a poesia e os (seus)
livros.21
É certo que, no caso desta artista, a transgressão não assume o registo
carnavalesco e exuberante ou a irreverência revolucionária que se verifica em
certas vanguardas dos séculos XX e XXI, mais sensíveis à vertigem da velocidade e
à volatilidade metamorfoseadora que a aceleração moderna agudizou na vida e na
arte desde o século XIX. À vertigem da aceleração, a autora insular contrapõe (e
busca) a (sua) vertigem dos abismos, das feridas e das fendas dos corpos e dos
lugares impuros (por vezes abandonados ou quase moribundos) que habita ou
visita e que a fascinam. Corpos e lugares para onde carrega ou de onde

absorve-coando todo o tipo de impurezas ou substâncias próprias e estranhas.
Lembremos, a este respeito, os auto-retratos de Jogos Radicais, que talvez digam
mais da poética da artista do que da vida pessoal de Teresa. Aí encontramos a
autora a caminhar no território agreste da serra da Madeira, carregando livros e
sendo naturalmente envolvida (com os livros) pela vegetação desse mundo
desabitado.
Uma e outra vertigem parecem-nos ser radicalmente diferentes. Se a
vertigem da aceleração permite apenas uma relação pontual/superficial com os
corpos e lugares que se visitam ou habitam provisoriamente, a vertigem do abismo,
pelo contrário, exige uma suspensão tensional à beira de um vazio/nada que, em
Teresa Jardim, é o tudo em potência. Exige, portanto, quer a paragem num dado
lugar, quer uma forma particular de olhar o mundo ao rés do chão, fixando
obsidiantemente o fundo desse universo quase invisível, que se esconde ao olhar
furtivo e aéreo do quotidiano ordinário . Daqui decorre uma experiência orgânica e
21

Ver, a este respeito, os poemas visuais de TJ, um dos quais (“(uma tangerina ao centro da
cabeça)”) foi recentemente publicado na antologia organizada por Nelson Veríssimo, Lapinha de
Poesia (AAVV, 2017: 91).
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muito subjetiva com esses lugares-chão, desencadeadora de uma lenta (por vezes
mesmo fora do tempo) metamorfose e fusão com as coisas. É também neste
sentido que lemos as iluminantes palavras de Tolentino Mendonça, quando associa
a poética de Teresa Jardim à imagem do caracol. No poema intitulado
significativamente “VERTIGEM”, Teresa M. G. Jardim reconhece isso mesmo:
Acima do chão
volta e meia
tomo chá com um anjo.
Não perdi ainda as vertigens
mas ganhei o hábito
de manter as costas direitas
à mesa; a capacidade de ouvir
e conversar, demoradamente, já a tinha
(JARDIM, 2010: 26)

Este é, em nosso entender, o lugar-translocal e metamorfoseador de Teresa
Jardim ou Teresa M. J. Jardim: o lugar de um corpo-caracol em vértice abismal (o
do sopé da pirâmide invertida, o do topo das gargantas estreitas das serras da
Madeira, o da pele rasgada pela ferida), que, habitando o “desenho mais alto da
Ilha”, percorre e diz-segrega, lentamente e muitas vezes em suspensão, os “muitos
caminhos”

por

onde

esse

olhar/corpo

pode

“sumir-se”,

numa

relação

profundamente orgânica com os seus mundos: quer os vários mundos da ilha e de
outras geografias físicas e culturais, quer os mundos da escrita e das artes em
geral. Um processo (re)criativo do sujeito, da escrita e da arte pautado ora pela
abertura em desamparo, ora pela reclusão orgânica e digestiva, que dá forma a
(segrega, como o caracol) um discurso denso, laboriosamente contido e que, sendo
muito próprio-doméstico, resulta sempre da difícil experiência abismal do

en-contro com o outro, com a diferença e com o mistério do desconhecido, só
possível através de um demorado e profundo envolvimento com as coisas.
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Como notou recentemente Tolentino Mendonça, no texto que acompanha o

caderno de Teresa M. G. Jardim na primeira edição de Cadernos de Santiago, esse é
um lugar difícil de habitar, quer na vida, quer na arte. E, talvez por isso, nem
sempre seja fácil suportar a imagem do mundo e a escrita segregada por esta
autora:
Uns ficarão ligados à poesia de Teresa M. G. Jardim porque ela tresanda de ironia,
essa coisa imunda e saudável, essa descontração do bicho que se sacode ao sair do
banho e faz de conta que não vê o alarme em seu redor […]. Teresa M. G. Jardim é
uma anti-Sophia [de Mello Breyner Anderson],22 o que só lhe fica bem, e, no entanto,
são poéticas tão próximas no entendimento de si como construção de um lugar ético
[…] aquilo que em Sophia se chega pela atenção, por uma aristocrática solenidade,
por uma inteireza, em Teresa alcança-se pela dispersão na vida pobre e sem aura,
atinge-se nos estilhaços paródicos, nas irregularidades do verbo e da pedra ou, como
ela diz, no “osso da vida deslocado” (Tolentino Mendonça, 2015:261)

Em 1994, Teresa Jardim sabia já que “o poeta é [...] um visionário de imagens
que cegam” (MAÇO e JARDIM, 1994), afirmação onde ecoam certamente as muitas
e fascinadas leituras de Herberto Helder, outra das suas afinidades eletivas,
declarada desde a entrevista de 1987.
Escrever e dar a ler a partir desse lugar difícil é, quanto a nós, uma dádiva,
mesmo quando só pode ser recebida com o travo amargo de uma imagem do
mundo abismal, miasmática, rugosa e em permanente metamorfose. Ao
partilharmos aqui estas notas de leitura, elas próprias resultantes de um processo
de reescrita de outras anteriores e do re-encontro quer com a obra de Teresa
Jardim, quer com o trabalho do projeto VÉRTICE, fazemo-lo também em modo de
agradecimento por, com ambos, termos tido a hipótese de re-ver o mundo, a
escrita e a arte contemporâneos. Em última análise, agradecemos pelo que, através
deste trânsito de leitura entre tantos lugares, revimos/redescobrimos de nós
mesmas, olhando através dos múltiplos interstícios que esses en-contros

22

TJ será também, porventura, uma anti-Tolentino?
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produziram. Afinal, como lembra ainda Teresa Jardim, “é pela poesia que se
resgatam continuamente os olhos” (MAÇO e JARDIM, 1994).
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