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No meio do caminho tinha uma perda-pedra. Luminu. História de uma
colheita1

MARTINHO MENDES com JOANA SOUSA e ANA SALGUEIRO.
Nunca me esquecerei desse acontecimento/ na vida de minhas retinas tão fatigadas./
Nunca me esquecerei que no meio do caminho/ tinha uma pedra/ tinha uma pedra no
meio do caminho/ no meio do caminho tinha uma pedra
Carlos Drummond de Andrade, Revista de Antropofagia, São Paulo: 1928

Tudo cai para um buraco negro, incluindo a luz. Segundo Einstein, a luz pesa!
Carlos Fiolhais, “A luz de Einstein”, Público, 2015

Imagem 1. Pormenor da instalação Luminu. História de uma colheita de Martinho Mendes (2020)
Fotografia © Joana Sousa

1

O título do presente ensaio retoma o título do texto da folha de sala que acompanhou a exposição/instalação de
Martinho Mendes, patente na Capela da Boa Viagem (Funchal), entre os dias 21.02.2020 e 24.04.2020, assinalando,
assim, o 10.º aniversário da aluvião de 20 de fevereiro de 2010, em que se registaram mais de 40 mortes, várias
centenas de desalojados e feridos e prejuízos materiais muito avultados (BAIONI, 2011).
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Imagens 2. Pormenores da instalação Luminu. História de uma colheita de Martinho Mendes (2020)
Fotografias © Joana Sousa
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Imagens 3. Pormenores da
montagem da instalação.
Fotografias © Martinho Mendes

Imagem 4. Pormenores da instalação Luminu. História de uma colheita de Martinho Mendes (2020)
Fotografia © Joana Sousa
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Imagens 5. Pormenores da
instalação Luminu. História de
uma colheita de Martinho Mendes
(2020). Fotografias © Joana
Sousa
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Imagens 6. Pormenores da instalação Luminu. História de uma
colheita de Martinho Mendes (2020)
Fotografia © Joana Sousa
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Imagem 7. Pormenores da
instalação Luminu. História de
uma colheita de Martinho
Mendes (2020).
Fotografia © Joana Sousa

Se, como ensina a Física, não há sombra sem luz, nem há morte sem vida
(considerações cuja inversão quiasmática é igualmente válida, pese embora a tendência
humana para esquecer a aporia de que a luz cria sombra e de que a vida cria morte), a
instalação site specific intitulada Luminu. História de uma colheita, que Martinho Mendes
concebeu por ocasião do 10.º aniversário da catástrofe que se abateu sobre a Madeira a 20 de
fevereiro de 2010 (trabalho artístico concebido para a Capela de Nossa Senhora da Oliveira no
Funchal, nome que o habitus comunitário posteriormente alterou para Capela da Boa Viagem)
2

pode ser lida como exercício de reflexão crítica e de reconstrução de memória coletiva sobre

esse evento traumático, em que o discurso criativo do artista, enfrentando sombras,
2

Com construção datada do séc. XVII, esta capela encontra-se encerrada ao culto religioso, tendo sido legada à
Câmara Municipal do Funchal que a recuperou, transformando-a em galeria de arte que, nos últimos anos, tem
vindo a acolher várias exposições temporárias de arte contemporânea. Ambas as designações desta capela estão
associadas ao culto mariano. A primeira (Nossa Senhora da Oliveira), evocando o papel de Maria (mãe de Deus e de
toda a humanidade, de acordo com o credo católico) no reatamento da aliança entre humano e divino, através do
nascimento e morte de Cristo (João Paulo II, 1997), papel sublinhado pela associação de Maria ao valor
mítico-simbólico do ramo da oliveira que, no “Génesis” (7-8), sinaliza o reatamento da paz entre Deus e Noé,
quando a pomba, solta por este após os 40 dias diluvianos, regressa com um ramo de oliveira no bico, assinalando
o fim da ira divina contra os ímpios e a chegada do tempo da reconstrução do mundo, a partir da catástrofe. A
segunda (Nossa Senhora da Boa Viagem), lembrando o culto mariano na proteção dos viajantes e marinheiros em
percursos difíceis, entre os quais se inclui também o último: o da vida para a morte. Em certa medida, a instalação
de Martinho Mendes aborda também questões para que nos remetem essas duas designações: um suposto e
incompreensível castigo diluviano (a aluvião de 20 de fevereiro de 2010); o abalo que este desastre introduziu na
aliança entre crentes e o seu Deus; e a última viagem daqueles que desapareceram na enxurrada, sem que
familiares e amigos pudessem ter ritualizado a sua passagem para a vida post mortem.

ISSN 2184-1519

translocal.cm-funchal.pt

6

Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas

número 6 (jan. | jun. 2020)

Martinho Mendes, com Joana Sousa e Ana Salgueiro | No meio do caminho tinha uma
pedra-perda.Luminu. H
 istória de uma colheita

fantasmas, relíquias e memórias do que já não se encontra corporeamente vivo entre nós, quis
analisar e discutir essas (e outras) dualidades aparentemente paradoxais: a luz cria sombra e
não há sombra sem luz; a vida cria morte e não há morte sem vida.
O presente ensaio criado a seis mãos, a partir de um conjunto de imagens de Luminu.
História de uma colheita, sobretudo capturadas p
 ela lente d
 a fotógrafa Joana Sousa antes da
desmontagem da instalação (fotografias agora selecionadas e reorganizadas por Martinho
Mendes e Ana Salgueiro), procura dar continuidade a esse processo de indagação crítica e
reconstrutiva, numa espécie de after life ou, talvez com maior propriedade, numa espécie de
after after-life.
Como nota a voz post mortem de João Bénard da Costa, no elegíaco filme de Manuel
Mozos, João Bénard da Costa. Outros amarão as coisas que eu amei (2014), filme centrado na
reflexão sobre o que resta da vida após a morte (os afetos, as coisas e os lugares outrora
habitados por aquele/aquela/aquilo cuja vida findou, assim como a memória, tecida com/por
tudo isso): “reter imagens é ver a morte a trabalhar”. E se, em certa medida, este foi um dos
propósitos de Martinho Mendes ao expor Luminu. História de uma colheita, também o ensaio
aqui publicado procura retomar esse desígnio, lançando, sobre esse trabalho da morte, a luz

possível (luminu): reter imagens fotográficas de uma instalação provisória entretanto
encerrada, reelaborando os restos que sobram do que se perdeu (dessa instalação e das
questões que ela problematizou),3 para, com essas imagens, procurar dominar eventuais
pavores e sobreviver ao trauma das muitas perdas ocorridas nesse (ou desde esse) dia 20 de
fevereiro de 2010. Segundo Bénard da Costa, qualquer representação do que se perdeu ou
findou - na pintura, no desenho, na fotografia, no cinema, na escrita, ... - mais não é, portanto,
do que uma tentativa (humanamente necessária, embora algo inglória e até dolorosa) de
presentificar materialmente a sombra e o eco do que já não tem corpo e existência
temporal/material, mas continua a pairar sobre os nossos dias de forma mais ou menos
espectral. Um exercício de enfrentamento da morte, da inexorabilidade do tempo, da
fragilidade humana e do terror que a inevitabilidade de tudo isto possa suscitar, para fixar o

espectro do que já não vive4 e, encarando-o, reorganizar os restos do que sobra após a perda,
dominando o medo e o caos dela decorrentes.
3

Referimo-nos, neste caso, à perda da vida do protagonista da história evocada no subtítulo “História de uma
colheita”. Luminu. História de uma colheita esteve patente na Capela da Boa Viagem num período que, inicialmente,
se estimava situar-se entre 21.02.2020 e 24.04.2020, mas cuja abertura ao público viria a ser suspensa, em virtude
da crise pandémica que obrigou ao encerramento deste espaço expositivo.
4
Entenda-se “Fixar”, aqui, no duplo sentido que o verbo assume em Português: tornar fixo, estabilizando as
imagens; mas também fitar, olhar e ver com atenção, de forma direta e determinada.
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Trata-se, na verdade, de um gesto humanamente temerário, como demonstra ainda o
filme de Manuel Mozos, ao incorporar no seu próprio discurso cinematográfico a referência
explícita ao filme The Ghost and Mrs Muir d
 e Joseph L. Man, nomeadamente planos em que
Lucy Muir, para escapar ao caos da vida de viúva e conseguir habitar a casa em que decidiu
viver, enfrenta o fantasma do capitão Daniel Gregg, exigindo que ele se torne visível. Ou
como se evidencia no poema de Carlos Drummond de Andrade que aqui tomamos por
epígrafe (poema, de resto, nem sempre bem lido), em que o sujeito, após a experiência de
uma dificuldade indizível (a pedra que, na verdade, deve ser lida como metátese da palavra
perda, alusiva à morte de um filho), encara a imagem/memória traumática (“Nunca me
esquecerei desse acontecimento/ na vida de minhas retinas tão fatigadas”), fixando-a no
poema, através da inscrição repetitiva, incessante e algo desconexa dessa imagem verbal, que
marca um ritmo de litania fúnebre. Também aqui fixar imagens é ver a morte a trabalhar, num
processo que permite a sua superação (“tinha”) e a sobrevivência.5
Acolhida num pequeno templo maneirista (curiosamente, um movimento estético com
particular sensibilidade à tensão entre vida e morte), localizado numa das zonas do Funchal
historicamente mais afetadas por desastres idênticos ao de 2010 (o bairro de Santa Maria, o
mais antigo da cidade), numa capela cujo nome primitivo evidencia a sua associação ao
protetor culto mariano tão caro aos funchalenses e ali associado à veneração da paixão e
redenção de Cristo, Luminu. História de uma Colheita e
 struturou-se a partir da articulação
entre dois elementos naturais trasladados para a cena artística instalada nesse espaço,
outrora sagrado e hoje (supostamente) desativado da sua função religiosa.
Por um lado, temos a rocha basáltica da ilha, singularizada na pintura em acrílico de
uma pedra monumental inscrita num fundo negro, que, pendendo numa das paredes laterais
da capela, em jeito de altar móvel (que inverte a forma e a solidez do altar arquitetónico ainda
presente no interior do edifício), parece flutuar numa tensão entre queda e ascensão
(imagens 2 e 6). Por outro lado, temos a Ballota Pseudodictamnus, pequena flor comumente

5

Publicado na Revista de Antropofagia em 1928, “No meio do caminho” foi escrito pelo autor no início de 1927,
quando Carlos Drummond de Andrade acabara de perder um filho recém nascido e os companheiros da nova
revista modernista solicitavam o regresso do amigo à vida literária, depois do abalo. Recebido com escândalo, à
época, pela aparente pobreza do seu discurso, ancorado na repetição quiasmática e agramatical da expressão “no
meio do caminho tinha uma pedra”, os leitores puristas que então atacaram o poema, mais atentos à vertigem da
polémica superficial contra o espírito vanguardista da revista do que ao sentido profundo que o poema encerra,
ignoraram a dimensão trágica que se encerrava quer no jogo da metátese pedra/perda (em alusão à perda do filho,
cuja dor obstaculizava o regresso à vida normal), quer no jogo da repetição e da redundância de palavras banais a
marcarem um ritmo de litania que assinala o caráter obsessivo da memória traumática e a necessidade de
enfrentar/dizer o trauma como forma de superação do mesmo (TELES, 1970).
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apelidada de Erva das Lamparinas ou, em Inglês, False Divinity, designações decorrentes do
emprego utilitário e simbólico que dela é feito na iluminação de igrejas e locais sagrados, e
que Martinho Mendes presentifica, ora ao derramar restos secos dessas plantas, em forma
piramidal, sobre um segundo altar negro invertido que, da outra parede lateral, escorre para o
chão (imagens 1 e 4); ora ao recuperar a sua função iluminante e simbólico-ritualística, na
composição artesanal de uma lamparina que, seguindo a técnica ancestral enraizada na
cultura religiosa da ilha, e sendo colocada na antiga pia de água benta (agora também
dessacralizada), parece ainda procurar uma espécie de leveza purificante (imagens 5) que, no
entanto, é ensombrada pela cor térrea assumida pela água (vulgar e não benta) e pelo
movimento de queda, sugerido através do altar invertido e preso ao chão pelo peso da
suposta leveza iluminante da Ballota Pseudodictamnus.
A presença destas plantas sobre o chão, assim como a re(a)presentação da negra
pedra monumental suspensa na parede da capela (curiosamente, numa espécie de inversão da
lei da gravidade, em que a pequena planta seca pesa e a grande rocha flutua) convocam para
Luminu. História de uma Colheita, episódios da vida e da morte (?) de uma das vítima quase
anónima da catástrofe de 20 de fevereiro de 2010: Manuel Araújo Nunes, antigo sacristão da
Sé do Funchal e um dos desaparecidos na aluvião, cujos corpos nunca foram resgatados da
torrente que os conduziu para parte incerta. Na verdade, os corpos secos de Ballota
Pseudodictamnus i ntegrados na instalação de Martinho Mendes provieram da Sé do Funchal
ou Igreja de Nossa Senhora da Assunção (outro templo católico dedicado ao culto mariano,
associado ao retorno das almas pias para Deus), onde, pelo menos desde 2010, tinham sido
deixados à guarda dos acólitos da Catedral, por Manuel Araújo Nunes (imagens 3).
Residente na Levada do Ribeiro, situada no Laranjal, uma das zonas altas da cidade
também afetadas tragicamente pela aluvião de 2010, Manuel Araújo Nunes, segundo relatos
testemunhais, viria a desaparecer a 20 de fevereiro desse ano, quando foi colhido p
 ela aluvião,
ao sair de casa para ir alertar/auxiliar um vizinho em risco. Este gesto pio e solidário
revelar-se-ia trágico, na medida em que, ao ousar desobstruir o leito do ribeiro contíguo a
ambas as moradias, então já transbordante pelo acumular de rochas e outros sedimentos,
Manuel Araújo Nunes se entregava à fúria dos elementos naturais, sem que ocorresse
qualquer salvação. Este sacristão da Sé fora largos anos responsável pela colheita da Ballota
Pseudodictamnus c om que os crentes, na principal igreja do Funchal, prestavam culto ao
sagrado, nomeadamente a Nossa Senhora da Assunção. Assim sendo, a colheita para que nos
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remete o irónico título de Martinho Mendes e cuja história coloca em relação o elemento
humano, a Natureza e a transcendência, configura-se, desde logo, como um processo
pluridirecional e recíproco de gestão holística do equilíbrio do mundo, assente no princípio de
que o que colhe é também colhido, de que o que dá também retira e vice-versa. Uma história
tragicamente interrompida e deixada em suspenso, quer pela inexistência do corpo da vítima
(o desta e de outras também nunca encontradas) que nem a natureza, nem Deus devolveram
aos seus, para que familiares e amigos pudessem realizar o necessário ritual fúnebre e
concluir o luto, quer também pelo silêncio da transcendência que deixou ao abandono
inquietante aqueles que, na comunidade local, mais próximos ou afastados de Manuel Araújo
Nunes e das outras vítimas de 20 de fevereiro de 2010, se interrogam sobre o sentido da
catástrofe, do desaparecimento dessas vidas e também da própria ausência de respostas de
Deus.
Neste sentido, a presença desses dois elementos naturais (o corpo das False Divinities
que pesa; a imagem evocativa do corpo da rocha que levita), ao convocar para Luminu. História
de uma Colheita e para a desativada Capela de Nossa Senhora da Oliveira episódios da vida e
da morte de uma vítima da catástrofe, fazendo a mediação não só entre vários espaços
religiosos funchalenses, mas também entre Passado e Presente, entre matéria e espírito ou
simulacro, entre visível e invisível, entre história privada e vivências-memórias comunitárias,
ou até entre criação artística e ritual fúnebre, aborda a complexa questão do risco de desastre
na ilha, fazendo incidir a sua reflexão crítica sobre as vulnerabilidades que o constroem num
contexto que é o da relação humana com a natureza, sob mediação da transcendência.6
A palavra luminu selecionada para dar título à instalação reforça, aqui, esta
possibilidade de leitura. Significando pequena luz/luminária, luminu e
 ra a palavra que os
latinos usavam para designar as pequenas lamparinas construídas com a Ballota
Pseudodictamnus, azeite e água, numa antiga tradição mediterrânica religiosa que assumiu
especial significado no culto etrusco dos dióscuros Pólux e Castor, figuras mitológicas
associadas quer ao cruzamento entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, entre a
sombra e a luz, quer às dinâmicas do desdobramento imagético especular e do simulacro
(MASCELLI, 2020). A ironia implícita na seleção desta palavra latina, com toda a carga
6

Algumas fotografias de Joana Vasconcelos (imagens 5 e 6) simulam, justamente, este trânsito e sobreposição
pluridimensional, quando, jogando com o reflexo dos traseuntes locais na porta de vidro da capela, fixam imagens
em que as figuras especulares desses sujeitos, alheados na azáfama dos dias das questões que a instalação de
Martinho Mendes problematiza, surgem projetadas na cena interior da instalação que as fotografias representam,
sinalizando que, apesar desse seu alheamento, também essas problemáticas lhes dizem respeito, também deles
fala e quer falar “Luminu. História de uma colheita”.
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simbólica que comporta, apresenta-nos, assim, a instalação de Martinho Mendes na capela de
Nossa Senhora da Oliveira como simulacro de uma cena ritualística, a única ainda possível no
desativado (?) templo mariano, que, pelos elementos dispostos no espaço e pelas cores
sombrias dominantes, parece ensaiar um significativo (mas transgressivo) ritual funerário: o
de Manuel Araújo Nunes, cujo corpo desaparecido e cuja história são metonimicamente
presentificados através dos corpos secos das False Divinities e da representação da pedra; o
de outras vítimas anónimas do desastre de 20 de fevereiro (como anónimos são os
transeuntes, cujas imagens surgem projetadas nas fotografias da instalação captadas por
Joana Sousa), cujas histórias de vida e de desaparecimento inconclusivo acompanham a do
antigo sacristão da Sé; mas também (atrevemo-nos a acrescentar) as exéquias (pelo menos
anunciadas/desejadas) de um modo de relação humana com a natureza (e, em particular, com
o risco de desastre que essa relação sempre implica), estruturada a partir da fé numa
proteção transcendente supostamente justa e reguladora do caos, mas que, depois de 2010,
alguns sentiram ser altamente questionável: false divinity?! A imagem 7 de Joana de Sousa,
em certa medida, encena esta indagação.
Deste modo, a instalação de Martinho Mendes (e, com ela, a fotografia de Joana
Sousa), numa dinâmica de criação respigadora e recicladora particularmente atenta à
auscultação dos dias e ao pulsar da vida local, humana e não-humana, retoma temáticas
abordadas por este artista em trabalhos anteriores: a perda e a memória traumática; a
vulnerabilidade e a transitoriedade da vida, marcada pela instabilidade fluída e pelo risco
iminente; ou a interrogação/desocultação do anónimo, do invisível, do acrítico ou até do
interdito. Ao mesmo tempo, recupera e desenvolve uma prática criativa transgressiva que lhe
é muito própria e que assenta quer no cruzamento interdisciplinar das Artes com a Botânica, a
Geologia, a Etnografia, a Geografia, a Religião ou a História, quer na irónica e iconoclástica
transferência para a composição artística de elementos naturais, fragmentos de memórias
pessoais e coletivas ou restos do quotidiano, numa tentativa de (re)construção de novos
sentidos para a vida e para a arte (SALGUEIRO e MENDES, 2014).
Assim sendo, o título Luminu. História de uma Colheita aceita ainda uma outra leitura
possível, de caráter autorreflexivo. A colheita cuja história individual a instalação de Martinho
Mendes nos deu a ver na Capela de Nossa Senhora da Oliveira, por ocasião de mais um
aniversário do desastre de 20 de fevereiro de 2010, e que o presente ensaio retoma e
reapresenta, é também a que subjaz à sua própria criação artística. Luminu. História de uma
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Colheita apresenta-se, assim, como pequena luminária que ainda procura reativar o
cruzamento comunicativo entre humano, natureza e transcendência, num tempo e num
espaço em que a força reordenadora do sagrado se eclipsou. Uma intervenção artística que se
assume como discreta colheita ritualística que, em gesto de retribuição comunitária aos
desaparecidos e mortos na aluvião de 20 de fevereiro de 2010, procura reestabelecer o
equilíbrio possível na comunidade, reinscrevendo na memória coletiva as imagens e as
narrativas

possíveis do que se perdeu, procurando fazer o seu luto

e dando a ver

vulnerabilidades que fragilizam as vidas anónimas dos seus cidadãos. Até que ponto pode,
hoje, a crença numa eventual proteção divina salvar sujeitos e uma comunidade do risco de
desastre? Até que ponto as vulnerabilidades ao risco de desastre poderão ser agravadas pela
crença religiosa, quando esta faz depositar na transcendência a responsabilidade de
proteção/salvação que a racionalidade pragmática, hoje, confere/exige a cada um dos
cidadãos de comunidades resilientes?
Luminu. História de uma Colheita não nos dá uma resposta taxativa a estas questões,
antes apelando à sensibilidade e à racionalidade de cada um para a responsabilidade de
construir a sua própria resposta e para a evidência de que, na verdade, a luz cria sombra e não
há sombra sem luz; que a vida cria morte e não há morte sem vida.
O jogo com os restos das false divinities, despojados sobre o simulacro invertido do
altar negro, preso ao chão da capela dessacralizada, e o reacendimento da pequena erva das
lamparinas na pia de água já não benta sinalizam a ambivalência sobre o papel e o poder da
transcendência em situações de catástrofe: se, por um lado, essa luminu/crença ilumina,
criando esperança numa salvação possível quando a catástrofe ocorre, por outro, essa luz
pode constituir uma falácia, condenando à queda/morte. Por outro lado, a representação da
pedra gigantesca em levitação sobre um outro altar invertido (simbolizando a perda/morte
incompreensível, deixada como ferida ainda não totalmente superada na comunidade, após o
20 de fevereiro de 2010) e a pequena luminária acesa sobre o fundo térreo simulado na pia de
água existente à entrada da capela desativada, parece ainda deixar em aberto a possibilidade
de se ler o peso e a sombra dessas perdas (a dos desaparecimentos e mortes
incompreensíveis; a do abalo da fé na transcendência) como experiência salvífica, quando,
justamente, o seu enfrentamento permite a elaboração do luto e a construção de respostas
mais resilientes para o risco.
Deste modo, destaca-se o relevante papel que a arte pode assumir em contextos de
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perda irreparável e de risco de desastre, justamente porque, como lembra João Bénard da
Costa no filme de Manuel Mozos, “reter imagens é ver a morte a trabalhar”. Há feridas que
têm de ser lembradas, por respeito às vítimas, mas também como exercício pedagógico de
autorreflexão crítica. Mesmo quando sombria, a obra de arte pode/deve enfrentar esses
traumas tantas vezes transformados em tabus. Se, nesse momento, não consegue ser uma luz
brilhante e salvífica, a arte pode, como a pedra negra do altar invertido da instalação de
Martinho Mendes, criar uma dinâmica libertadora, que permita o trabalho do luto e a
apresentação de novos caminhos.
Texto © Ana Salgueiro
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