Luiza Baldan
Alguns projetos

Incluo no portfólio este projeto de 2009 por-

•••

que ele é fundamental para a compreensão da

Link para o projeto completo:

minha trajetória.

https://www.luizabaldan.com/proj/

Pedregulho/Minhocão (Conjunto Residen-

pedregulho/

cial Prefeito Mendes de Moraes, Benfica, Rio de
Dezembro 2009

Janeiro), ícone arquitetônico da década de 1950,

texto/Maurício Lissovsky:

foi a primeira residência artística que partici-

https://files.luizabaldan.com/Texto-

pei. Morei por um mês em um apartamento

MauricioLissovsky-AdescobertaDaPorosidade.

mobiliado e procurei conhecer o lugar e as pes-

pdf

soas, deixando-me influenciar por todo tipo de

Natal no Minhocão

emoção, sem a menor fidelidade a uma constru-

vídeo Hexa:

ção narrativa documental.

https://vimeo.com/8063860

Desenvolvi um exercício de observação, tanto da rotina, quanto das transformações que fui
sofrendo e provocando com o passar dos dias.
O que não dava conta de fotografar, escrevia.
As vozes se combinaram e se misturaram em
um texto autoficcional. Enquanto fotografia,
pedi aos vizinhos que escolhessem o seu canto
preferido no edifício, de onde tivessem recordações especiais, e que me acompanhassem para
retratá-los. Desta forma, fui levada a conhecer
o lugar através de suas vivências, podendo me
aproximar melhor. Não apenas pude fotografar
pessoas e o Minhocão, como permiti que meus
vizinhos das mais variadas idades fotografassem com a minha câmera analógica de médioformato, uma experiência inédita para todos
ali.
O procedimento de conhecer e mostrar os lugares a partir das escolhas de quem os habitam
é um mote que ainda me acompanha em vários
projetos. Assim como a entrega das fotografias
para quem delas participa.
Uma década mais tarde, em 2021, “Natal no
Minhocão” participou do pavilhão brasileiro da
Bienal de Arquitetura de Veneza.
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Dezembro 2009

Natal no Minhocão

Hexa

Impressão com tinta de

Vídeo, cor, áudio

pigmento mineral em pa-

1’26

pel algodão
Medidas variáveis

Natal no Minhocão

Individuais

Coletivas

Cultural Oswald de Andra-

São Casas, CCD/Studio-X,

17. Mostra Internazionale

de, São Paulo, 2015

Rio de Janeiro, 2012

di Architettura,

Prêmio Aquisições Prêmio

Participazioni Nazionali

Marcantonio Vilaça Fu-

Algumas séries, MAC, Ni-

(Brasile), La Bienalle di

narte, MAM, Rio de Janei-

terói, 2011–2012

Venezia, 2021

ro, 2013

Casa Carioca, MAR, Rio

Escavar o Futuro, Palácio

de Janeiro, 2020

das Artes, Belo Horizonte,
2013–2014

Ter lugar para ser, Centro
Cultural São Paulo, 2015
Frente à Euforia / Frente a
la Euforia, Oficina

Luiza Baldan
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Natal no Minhocão

Dezembro 2009
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Natal no Minhocão

Dezembro 2009
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Legenda da foto

Legenda da foto

Luiza Baldan

Hexa (https://vimeo.com/8063860)

Dezembro 2009
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Natal no Minhocão
(trechos do texto)

(...)

me devolveu um tanto de coisa que havia perdi-

Muitas são as janelas neste prédio de muitos.

do por aí. Tive que sair e abraçar e chorar e doer.

Sensação de que tudo ficou para trás. Sinto-me

Tive que prometer para mim mesma que aquele

tão longe do presente próximo e tão perto de um

amor inventado em tão pouco tempo não ces-

passado qualquer, de cidade pequena e vizinhos

saria naquela partida. Volto para o Natal. Volto

queridos. O apartamento tem vista de torre e ar

para aquele corredor que foi tão casa quanto a

de casa. Estou acolhida em meio aos pertences

minha casa. Volto para o calor das histórias em-

da Dona Leda. Faz três meses que ela partiu. Os

baladas a risos e gritos. Ontem vi um álbum de

objetos ainda quentes, cachorros de porcelana

fotografias antigas. Ri das caretas das crianças

que latem calados na estante. Imagino como se-

que hoje são adultos. Vi a semelhança genética

ria a sua vida, junto à família com a qual agora

das pessoas e a permanência grifada daquele

convivo. Faço retratos a fim de homenagear os

cobogó, daquele corredor. Agora eu estou sem

que aqui vivem. Vejo nos seus olhos uma ternu-

casa, mas de volta a um cômodo fechado, sem

ra de agradecimento por meu gesto simples e

comunicação externa além do barulho da rua

afável.

movimentada e urbana do bairro de Botafogo.

Participei da alegria do corredor – parte rua,

De volta a braços confortáveis que estavam

parte pátio, parte sala –, local onde crianças

adormecidos aqui. Fecho o olho e um rostinho

deitam, eu deito, comida se apronta, compar-

de criança vem na lembrança. Sorrio. Eles fica-

te-se cerveja, música e conversas. Respeito

ram de me ligar para saber se eu tinha chegado

esta casa como se fosse minha. Ela agora me

bem. Difícil responder a uma pergunta dessas

pertence. Vejo as manchas das infiltrações no

num momento em que conquisto tanto, me

teto, mas não me abalo. Desvio o olhar para o

emociono tanto, mas deixo algo muito poten-

Jesus emoldurado, com um tercinho pendurado

te para trás. Não existe mágica que faça com

nele, e sinto-me feliz. Fogos de artifício, hino de

que aqueles dias se prolonguem. As fotografias

futebol e tantos outros sons embalam a minha

que eu fiz servirão de álbum para alguma outra

noite. É bom estar sozinha e ter silêncio. Existe

conversa daqui a 20 anos, seja deles, minha ou

um momento de paz em que o descanso é ne-

nossa. Servirão de mapa para me levar de volta

cessário. Não mais me pressiono com decisões.

àquele lugar e adoçar a memória. Toda bala Ju-

Vivo cada instante com intensidade, nem mui-

quinha me levará ao esconderijo, ao pote verde

ta nem pouca, mas de forma genuína. Quero

em forma de maçã, onde reencontrarei aquela

estar aqui e todo o resto me importa de menos.

felicidade.

Não me atinge a precariedade do lugar. Isso não

(...)

sobressai na minha experiência romantizada
desta casa. Vivo outra década em 15 dias do ano
de 2009.
(...)
Sentir-se acolhido não necessariamente
significa ter afinidade. Hoje deixei a casa que

Luiza Baldan
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Fui convidada pelo Pivô, espaço indepen-

•••

dente de arte situado no edifício Copan, para

Link para o projeto completo:

realizar uma residência/exposição. Para desen-

https://www.luizabaldan.com/proj/pivo-

volver o projeto, com o apoio da bolsa “Estímulo

copan-sp/

às Artes Visuais da Funarte”, aluguei uma quiJulho 2013 - Novembro 2018

tinete durante o mês de julho no mesmo Copan

Making-of Pivô:

e comecei a viver/trabalhar a partir da relação

https://www.pivo.org.br/tv/corta-luz--

entre a casa, o ateliê e as manifestações de 2013.

luizabaldan-pivo-convida/

Voltada para as transformações do centro novo
da capital paulista, em parte resultantes de pro-

texto completo/Luiza Baldan:

cessos de gentrificação e especulação imobiliá-

https://files.luizabaldan.com/Texto-

ria, foquei tanto nos acontecimentos do cenário

Corta Luz / Pivô

LuizaBaldan-CortaLuz.pdf

vertical da metrópole quanto na intimidade dos
interiores do edifício. Meu olhar transcendeu a

texto/Marta Ramos-Yzquierdo:

estética dos marcos da arquitetura modernista

https://files.luizabaldan.com/Texto-

para deter-se em pormenores do cotidiano lo-

MartaRamosYzquierdo-CortaLuz.pdf

cal. Na vivência prolongada com aquele espaço
e na rotina de inserção progressiva na cidade,

vídeo Corta Luz:

caminhando e registrando meus percursos dia-

https://vimeo.com/72226554

riamente, incorporei a história, a arquitetura e o
contexto do lugar na minha pesquisa.
De volta a São Paulo em 2018, desta vez para
desenvolver um projeto junto ao MASP, revisitei
o Copan em pleno auge da conturbação política
iniciada justamente durante as manifestações
de 2013. Parte dessas observações foram adicionadas ao texto “Corta Luz”.
Foi através da residência no Copan que fui
convidada pela curadora Albertine de Gaulbert
e a galeria MdM para um projeto em Paris em
2014, e também quando surgiram as primeiras
considerações para o projeto Perabé, iniciado
formalmente em dezembro de 2014.

Luiza Baldan
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Julho 2013 - Novembro 2018

Corta Luz

Corta Luz

Pivô

Impressão com tinta de

Vídeo, cor, áudio

Impressão com tinta de

pigmento mineral em pa-

1’12”

pigmento mineral em pa-

pel algodão

Câmera: Letícia Ramos

pel algodão

Medidas variáveis

Áudio: Carlos Guzmán

63 x 85cm

Individuais

Coletivas

Futuros Suspensos, MAC

Bolsa

Entre Lugares, CameraSe-

Pavilhão Casa França Bra-

Niterói, 2014

Estímulo às Artes Visuais

te, Belo Horizonte, 2016

sil, Rio de Janeiro, 2016

Corta Luz / Pivô

da Funarte
Edital Prêmio Honra ao

Corta Luz, Pivô Convida,

Fotografia Contemporâ-

Mérito Arte e Patrimônio

Prêmio Honra ao Mérito

2013

nea Brasileira: Novos Ta-

IPHAN, Paço Imperial,

Arte e Patrimônio IPHAN

lentos, Caixa Cultural Rio

Rio de Janeiro, 2014

de Janeiro, 2015

Apoio

Caixa Cultural Brasília,

Pivô

2016
Paysages Humains, MdM
Gallery, Paris, 2014
Espaços Deslocados -

Luiza Baldan
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Corta Luz

Julho 2013

10

Legenda da foto

Legenda da foto
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Corta Luz

Julho 2013
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Pivô

Julho 2013
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(...)

janela, das infinitas obras, do caminhão de lixo,

Conheci o Copan através de uma fotografia

do gerador, do ônibus, do alarme dos carros, dos

alemã. Todos estrangeiros, tentando falar al-

helicópteros sobrevoando a minha cabeça... Um

guma coisa sobre a arquitetura moderna brasi-

zumbido longínquo, intermitente. Da janela

leira, ou não. Morando ali eu não tinha a noção

tentei seguir a passeata, mas não podia avistar

da imagem famosa do populoso complexo que

a rua, apenas moças limpando os vidros, pen-

reúne em 6 blocos 1610 apartamentos porque eu

duradas na fachada sem qualquer proteção, e

me havia tornado uma unidade autônoma con-

a bandeira do Brasil, imóvel, sobre a veneziana

tida na imensidão.

vizinha. A bandeira do Brasil em julho de 2013 e

(...)
A luz entrava pela sala mas o sol jamais. Ele

Corta Luz
(trechos do texto)

Luiza Baldan

em outubro de 2018.
Arquitetura para uma cidade nova, sem ruí-

apenas se insinuava para além da malemolente

na. A mudança do olhar de quem trafega pelas

curva. O amarelo que me chegava vinha refle-

ruas com o afã de mirar para cima para escapar

tido pelo edifício-garagem-arranha-céu de 31

dos prédios, não das montanhas. Penso em

andares que bloqueava o horizonte. 290 vagas

Nova Iorque no início do século XX e as ima-

para automóveis bloqueiam um horizonte. No

gens que vieram de lá, paisagens verticais, mar-

Copan são 221, mas estão no subsolo e não obs-

cos da história da fotografia. Lembro do Copan

truem a vista de ninguém.

de Andreas Gursky no início dos anos 2000 e

Meu horizonte eram verticais de prédios;

em outras tantas fotos, não só do edifício retra-

janelas que se multiplicavam sem cessar, já que

tado em demasia, mas de toda a urbanidade de

umas se refletiam nas outras entre transparên-

São Paulo.

cias e interpenetrações. Avistava um coração na

(...)

vidraça vizinha. A leitura dele é a mesma para

Ao atravessar o bequinho do Investimento

quem está dentro ou fora, uma maneira eficaz

em direção à São Luis, enfrentando a ventania

de comunicação entre milhares de pessoas que

canalizada na rua de pedestres, olhava ao redor

dividem a mesma quadra triangular. O coração

e imaginava o que um dia foi a Vila Normanda

no Louvre e eu no Copan.

Sentia o Copan pelas costas e imaginava o posto

(...)

de gasolina. Carros, sempre carros. Em pleno

Cortinas cortam a luz, edifícios cortam a luz.

domingo à tarde, grande parte das ruas deser-

Um rebatimento de sol engana a cortina, atra-

tas, com exceção dos carros que jamais deixarão

vessa a nesga e filtra a parede de azul.

de circular na cidademobil que sempre implora

(...)

por estacionamentos e garagens automáticas.

Ao lado da Consolação, Sinatra dizia para

E quanto mais caminhava, mais percebia as

voar longe sem contar para a minha mãe. 9 de

transformações do lugar, seja pelas placas de

julho na Nove de Julho em 2013. A greve geral

vende-se, pelos imóveis (re)abandonados ou

me tirava o sono e me embalava num ruído

pelos anúncios dos novos empreendimentos na

branco que se somava aos tão recorrentes da

tentativa de uma outra ocupação residencial e

geladeira, do registro de água, do vento pela

comercial seletiva do centro. (...)
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Das mais de trinta casas onde morei ao lon-

•••

go da vida, a do Copan, em São Paulo, foi a pri-

Link para o projeto completo:

meira distante do litoral. Um dia escutei que era

https://www.luizabaldan.com/proj/perabe/

possível ver o mar sem sair da cidade, em algu-

Dezembro 2014 - Setembro 2015

ma parte ao sul, depois de Parelheiros. Por mais

texto/Luiza Baldan:

absurdo que pudesse soar, o relato despertou o

https://files.luizabaldan.com/Texto-

interesse por encontrar uma paisagem quase

LuizaBaldan-Perabe.pdf

fictícia. Assim iniciei o projeto Perabé em dezembro de 2014.
O que a princípio se tratava apenas de encontrar um mirante em São Paulo, se transfor-

texto/Ana Luisa Lima:
https://files.luizabaldan.com/TextoAnaLuisaLima-Perabe.pdf

mou num projeto de travessias, de atravessar

Perabé

a paisagem até chegar à Baixada Santista. Em

vídeo Perabé:

viagens periódicas ao longo de 10 meses, per-

https://vimeo.com/145725939

corri diferentes caminhos que pudessem conectar a capital paulista ao litoral, coletando as
impressões em fotografias e textos. Partindo da
Serra da Cantareira, deixei-me guiar por personagens, mitos, histórias e acasos, até chegar ao
bairro de Marapé (antigo Perabé), em Santos,
que em tupi significa “caminho do mar”.

Luiza Baldan

14

Dezembro 2014 - Setembro 2015

Perabé

Perabé

Impressão com tinta de

Videoinstalação HD, p/b,

pigmento mineral em pa-

áudio em 4 canais

pel algodão

Montagem - Luiza Baldan

110 x 160cm

e Tiago Cadete
Áudio - Vinícius Leal e
Nico Espinoza

Perabé

Individuais

Coletivas

Apoio

Finalistas Prêmio Pipa,

Lacunas Preenchidas,

Centro Cultural São Paulo

MAM, Rio de Janeiro, 2016

Villa Aymoré, Rio de Janeiro, 2019

III Mostra do Programa de
Exposições 2015, Centro
Cultural São Paulo, 20152016

Luiza Baldan
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Perabé (https://vimeo.com/145725939)

Dezembro 2014 — Setembro 2015
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Luiza Baldan

Perabé (https://vimeo.com/145725939)

Dezembro 2014 - Setembro 2015

17

Uma cidade ajuda a ler outra cidade. Cidade
é lugar de memória. Para os viajantes, a cidade

to de Piratininga, Inhapuambuçu e seus he-

natal é a casa que se carrega na mala para facili-

róis providenciais, embrenhados e destros. A

tar a chegada em um lugar desconhecido.

Itaecerá partida. A promessa do Peabiru e os

A minha cidade natal é o mar. Em qualquer

construído no caminho, entre aroeiras, vias e

sadelo, o azul é o que se vê e a maresia é o que

desvios. A angústia da pré-viagem, andradiana,

se sente. Onde eu nasci tem mar. Para onde eu

e a satisfação de correr mundo, de nadar mun-

mudei tem mar. E em cada porto que atraquei,

do. Nas leis do mar, o maior tem sempre a vez.

Então a casa é mar, em sua maleabilidade e

(trechos iniciais)

Tupiniquins. Não é serra, é escarpa. Tudo será

saudade, em qualquer sonho, em qualquer pe-

deixei um pouco do porto de partida.

Perabé, 2015

Da cidade sem mar avisto o mar. O Planal-

Via a água na foto e perguntava....será a baia
perto do aeroporto?....melhor rir. E meu orgulho

insistência. As águas se contaminam, se comu-

aumenta por sua garra e determinação....num

nicam, levam e trazem. Ainda crianças, quando

hotel de luxo trabalhando quando há uns anos

mal sabemos ler a cidade, a escala das aveni-

atrás estávamos humildemente pedindo guari-

das e prédios assusta. O mar intimida. Somos

da num hotel em Ipanema. Não posso deixar de

seres diminutos cercados por grandes massas

contar que quando corria do Leblon até o Arpo-

e volumes que desde cedo nos ensinam sobre

ador, era justo aí que tomava um banho maravi-

hierarquia e o viver em sociedade. Conforme

lhoso...na volta tomava o último já no Leblon.

crescemos, a cidade também cresce, mas a per-

Voltava revigorada... Ah sim, fiz tudo novamen-

cebemos menor. O mar é o único que não muda

te depois. Bate saudade.... fico a divagar. Mas

com o tempo.

são lembranças boas.

Todas as cidades em que morei têm mar,

O seu mar eu sei de cor. A caminhada mati-

menos uma. A cidade sem mar é a única que

nal também, ainda que você não se lembre que

não para de se agigantar. Andar na cidade sem

eu perseguia a sua sombra, firmando a minha

mar é se perder e se achar no labirinto urbano,

pegada sobre a sua antes do mar apagar. Você

é chocar-se contra torres e morros e se esvair na

apertando a minha mão, beliscando meus de-

poluição. Sobrevoar a cidade sem mar é se per-

dos com a aliança, depois que o pivete arrancou

der de vista, é chocar-se contra torres e morros

a correntinha de ouro do seu pescoço. O seu céu

e se esvair na poluição. É ser persistente e olhar

e o meu fotografados da mesma varanda com

através para encontrar o mar. O horizonte da

algum tempo de diferença. Imagem temporã

cidade sem mar é o tiritar das lâmpadas incan-

como eu. Imagem daquilo que é imutável desde

descentes que se sobrepõem à distância. Da ci-

o princípio das horas.

dade sem mar procuro o mar. Remonto às rotas

dizia , meu mar !...diante de tanto azul! Na

daqueles que subiram do mar. Encosto na mu-

falta do mar há céu. Quando os azuis se sobre-

ralha. Encosta na costa. Por que virar as costas

põem e já não faz mais sentido saber quem está

para o mar? De costas para a costa na capital da

por cima ou por baixo da discreta linha do hori-

solidão e sua perfeita sanidade.

zonte.
(...)

Luiza Baldan
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O projeto Estofo é o resultado de uma sequên-

•••

cia de viagens periódicas pela Baía de Guanaba-

Link para o projeto completo:

ra, Rio de Janeiro; um extenso exercício de ob-

https://www.luizabaldan.com/proj/estofo/

servação e imaginação composto por anotações
verbais, fotográficas e sônicas.
Embarquei pela primeira vez na Baía de
Março 2016 - Janeiro 2017

Guanabara 456 anos depois que o então gover-

texto completo/Luiza Baldan:
https://files.luizabaldan.com/LuizaBaldanEstofo.pdf

nador-geral do Brasil, Mem de Sá, expulsou dali
os franceses. Duas vezes por semana, o mesmo

vídeo Suspiro:

roteiro. Entrar na água que beira tudo desde

https://vimeo.com/214241758

sempre. Água que banha o Rio. Entra semana,
sai semana e repete-se o mesmo percurso por

Estofo

O projeto “Estofo” é um desdobramento do

águas que se renovam a cada 14 dias. A luz muda,

projeto editorial “Derivadores” realizado com

o lixo muda e a paisagem recorrente ganha novas

o artista Jonas Arrabal. Entre abril e julho de

nuances. Com uma câmera fotográfica e uma

2016, fotografamos a deriva das águas da Baía

caderneta sempre a postos, registrei o inusitado

de Guanabara com um derivador aquático

dos dias. Quem sabe os ponteiros anacrônicos do

adaptado como câmera pinhole. Também es-

relógio da Central do Brasil, uma nova grua no

crevemos um texto/conversa que foi publicado

porto semelhante a um centauro, outra televisão

junto a textos de outres quatro colaboradores de

à deriva, ou simplesmente a beleza ritmada do

áreas afins.

leve movimento do swell. Quanto mais se repete
a viagem, mais se aguçam todos os sentidos.

Link para o projeto do livro:

Durante um ano inteiro, subir e descer marés a

https://www.luizabaldan.com/derivadores--

bordo de um pequeno bote. Na primeira viagem,

jonas-arrabal/

aprender a molhar a bunda no estofado da embarcação; na segunda, aprender a viajar em pé;
na terceira, aprender a navegar. Ultrapassar os
trajetos das barcas públicas e chorar de alegria
diante dos currais de pesca e da desembocadura
das águas doces do Macacú no fundo da Baía,
mas também diante dos aberrantes depósitos
ilegais de metais pesados na Ilha de Pombeba.
Vivenciar as maiores contradições, absurdos e
maravilhas em um só território fluido. Voltar à
terra firme e continuar pensando nessa imensidão aquática de 3 baías em 1.

Luiza Baldan
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Março 2016 - Janeiro 2017

Estofo

Estofo

Suspiro

22 matrizes de

Caixa com 22 fotogravuras

Videoinstalação HD, p/b,

fotopolímero

em papel algodão Canson

áudio em 8 canais

27x39,5cm cada

edition 320g

Câmera e montagem de

[Estúdio Baren (RJ)]

30x45cm cada

vídeo – David Pacheco
Desenho de som – Nico
Espinoza

Estofo

Individuais

Coletivas

Bolsa

Galeria Anita Schwartz,

Mulheres na Coleção

Viva a Arte! (Secretaria

Rio de Janeiro, 2017

MAR, Rio de Janeiro, 2018

Municipal de Cultura do
Rio de Janeiro)

On Walking Away,
Associazione Culturale

Apoio

Spiazzi, Veneza, 2018

Prooceano
Projeto Grael
Livro
Derivadores
(c/ Jonas Arrabal)

Luiza Baldan
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Legenda da foto

Legenda da foto
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Estofo

Março
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Matriz

Fotogravura

Conjunto de matrizes

Caixa de fotogravuras
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SABE-SE LÁ DE ONDE VEM O FASCÍNIO PELO MAR. PÉROLAS, CONCHAS, SAMBAQUI.
DE IDOS TEMPOS, DE QUANDO A GUANABARA FOI SAVANA E O PÃO DE AÇÚCAR, ILHA.
O SILÊNCIO DAS CANHANHAS. SEMPRE OUÇO DA BAÍA
UM VOZERÃO DE MULHER. É O SEIO DE ONDE BROTA O MAR.
RAINHA DOS ANJOS. A MARÉ QUE BAIXA E O FEDOR QUE SOBE.
QUASE SEM OXIGÊNIO. CADA VÃO DA PONTE É UM FOTOGRAMA. PLATAFORMAS
DE PETRÓLEO COMPETEM COM AS MONTANHAS, SE SOMAM ÀS ESTRELAS.
GÉLIDOS DUTOS SUBMARINOS AFUGENTAM OS PEIXES.
O QUE PENSARÁ O MARUJO QUE DURANTE ANOS FOI FIEL ÀQUELA
EMBARCAÇÃO FUNDEADA, QUE AGORA, ESQUECIDA NO NADA, QUER ARROLAR NO MAR?
A BAÍA SITIADA. SOMOS TODOS PESCADORES.
MUITAS ILHAS SE DESPRENDERAM DAS MONTANHAS EM BUSCA DA SOLIDÃO SALINA.
O ROSTO ESCULPIDO NA PEDRA. O MACIÇO COM O PERFIL DE NOEL.
OS SENTIDOS SENSÍVEIS SE ATENTAM AOS CHEIROS, AOS SONS, AOS DESENHOS
DAS NUVENS RABO-DE-GALO. NAVEGAR POR HORAS A FIO POR UMA MESMA PAISAGEM
EM ÁGUAS MOVEDIÇAS. A FUGA OCEÂNICA E AS LÍNGUAS SANITÁRIAS. LÍNGUAS
ESTRIADAS, GEOGRÁFICAS. MANCHAS ESPARSAS, REDES ABANDONADAS, PESCA FANTASMA.
A ÁGUA PERTO DO OUVIDO, O OLHO N’ÁGUA. AS BOLHAS
DE METANO QUE SALPICAM NA PELE. GÁS SULFÍDRICO, CORTINAS ACÚSTICAS.
A LETRA CAMBALEANTE COM O MOVIMENTO DO BARCO. O LIMITE DO QUE FICA FORA
E DENTRO DO BARCO. A BOLHA DE METANO QUE SALPICA NA PELE.
SE ABRIR AO SILÊNCIO. MACACU É QUASE PAU-BRASIL.
Legenda da foto

Legenda da foto
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Suspiro (https://vimeo.com/214241758)
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Convidada pela curadoria do MASP, realizei

•••

uma série fotográfica em homenagem aos 50

Link para o projeto completo:

anos do edifício de Lina Bo Bardi na Avenida

https://files.luizabaldan.com/Texto-

Paulista. Convidei a todes que trabalhavam no

LuizaBaldan-MonumentalidadeComoColetividade.

museu para que escolhessem lugares de rele-

pdf

vância pessoal e profissional no edifício onde
Outubro - Novembro 2018

quisessem ser fotografades. Também convidei a

Em 2021 foi criada uma peça audiovisual

todes que gravassem um depoimento descreven-

para o Seminário Internacional “Imersões:

do como imaginavam os seus retratos e o porquê

Arte e Arquitetura” com o áudio captado

do lugar escolhido. Colaboraram no total 139

em 2018. (Captação e composição: Nico

funcionáries. Este projeto é uma homenagem

Espinoza / Montagem: Analu Cunha)

aos 50 anos do edifício e um salve a todes que

Monumentalidade
como C oletividade

fazem parte dessa história, eu e minha família

Link para o trabalho:

incluídes.

https://vimeo.com/511687752

“O MASP de Lina:
50 anos do edifício na
Avenida Paulista”

Luiza Baldan
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O prédio de meia-idade, meio século.
Nem faz tanto tempo assim. O desmanche
do antigo belvedere, ainda vivo na lem-

Dona Lina queria que o povo fosse.
Arquitetura para abrigar e fabricar his-

brança das crianças de ontem, e o levante

tória. Corpo presente no espaço da cidade.

da caixa flutuante. O índice e o ícone. O

Monumento quer dizer advertência! Monu-

monumento carrega a história que parte do

mentalidade como coletividade, disse o en-

povo rapidamente esqueceu. A escada em

genheiro Suzuki após Lina Bo Bardi. Corpo

L na arquitetura moderna, com vocação a

vibrante de concreto, vidro, obras de arte e

púlpito. Dela se vê o vão magistral, intervalo

gente, muita gente.

pulsante entre avenida e infinitos edifícios,

Monumentalidade
como C oletividade,
2018

non sem notar que ali é o lugar para onde a

A pedra repousa na palma da mão da

onde repousa a pedra. O fluxo, as pessoas, os

arquiteta. Tal fotografia indica a porta do

burburinhos e a pedra. Um monolito insóli-

banheiro das funcionárias e vigia o corredor

to, improvável, silhueta gorda, testemunha

estreito. A intensidade da mirada da autora

vertical de um sem fim de coisas. Com pedri-

daquele lugar é uma presença penetrante

nhas ao redor que parecem presentes de na-

que transcende tempos e materialidades.

tal. O vão palco, cenário, plateia das frequ-

Ainda bem, porque o anacronismo é grande.

ências ritmadas que fazem da laje um lençol.

50 anos que vão e vêm numa velocidade es-

Estrutura dinâmica que abriga esquerdas e

trondosa.

direitas.
Dos registros de sua construção, homens,
sempre eles, devidamente identificados,
até aqueles que mal se veem as canelas. Já a
mulher de corpo inteiro no canteiro da obra,
anônima. A exceção é a Dona Lina, que mesmo assim se chamava e era chamada de “o
arquiteto”.
O belvedere é o vão. 50 anos depois. Muitas pessoas que não participaram dos fatos
não se sentem parte da história. Dentro e
fora do museu, personagens e ameaças se
repetem, ou quem sabe nunca saíram daqui. Mais um golpe, velho discurso de ódio.
O prédio de colunas vermelhas deve ser
chamado de comunista outra vez. A pedra
amanheceu pixada com uma foice e um martelo. Ela e as paredes daqui certamente se
lembram do que parte do povo rapidamente
se esqueceu. Povo que desce na estação Tria-

Luiza Baldan
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O projeto ainda em desenvolvimento trabalha com a observação e a escuta de uma curta
linha de trem paralela ao Oceano Pacífico na
região de Valparaíso, Chile, que resume uma
paisagem mutante: um parque que abriga uma
cidade/escola experimental de arquitetura; um
Março 2019 -

terreno baldio que sediou um balneário popular
transformado em centro de detenção na ditadura militar; e um porto industrial localizado em
uma zona de sacrifício conhecida como “Chernobyl chilena”.
O trabalho é feito com fotografias, vídeos e

De Ciudad Abierta a
Ventanas

Luiza Baldan

som, esta parte com autoria de Nico Espinoza.
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De Ciudad Abierta a Ventanas

Março 2019 -
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Corpo Sororo é um texto-coro que nasceu de

•••

conversas registradas em áudio com

Link para o projeto completo:

mulheres-artistas-mães-filhas. Trocamos cor-

https://www.luizabaldan.com/proj/corpo-

respondências de áudio que começaram sem eu

sororo/

mesma saber ao certo a direção. Como eu não
Setembro 2018 - Maio 2021

queria um formato de entrevista, não preparei

Link para o texto Corpo Sororo:

roteiro nem perguntas. Enviei falas gaguejadas

http://files.luizabaldan.com/Texto-

nas quais, aos poucos, fui formulando um pen-

LuizaBaldan-CorpoSororo.pdf

samento, que a princípio pairava sobre a relação

Corpo Sororo

do trabalho profissional quando atravessado

Link para o áudio:

pela maternidade. Conforme fui recebendo as

https://soundcloud.com/user-952330049/corpo-

respostas, também fui aprendendo e construin-

sororo

do melhor, não só o meu pensamento e as réplicas, mas a diretriz para aquelas conversas e para
a minha vida como um todo. Durante três meses, dividimos experiências, memórias e sensações, algumas já muito refletivas e processadas,
outras ainda nem compreendidas e que tiveram
lugar durante a gravação de nossas falas. Escolhi, então, transcrever os depoimentos e agrupá
-los de acordo com as tonalidades e conteúdos,
construindo uma colagem que suprimiu os
nomes individuais para enfatizar a multiplicidade das subjetividades. Pouquíssimos trechos
foram excluídos, com a tentativa de manter o
texto mais coeso em suas tantas aberturas. É
com muito respeito que incluo parte dos relatos
em um corpo coletivo, uníssono, sororo.
Em maio de 2021, para o seminário Desilha,
foi criada uma versão sonora. Convidei as
co-autoras do texto original para escolherem livremente trechos que pudessem ser lidos em até
30 segundos e enviados a mim por mensagens
de áudio. O material foi posteriormente trabalhado em uma composição assinada por Nico
Espinoza, meu companheiro e pai da minha
filha.
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32

FORMAÇÃO

Center, Columbus, EUA

2020 Dout. em Linguagens Visuais, EBA-UFRJ

Duplo Olhar: um recorte da coleção Sérgio

2010 Mest. em Linguagens Visuais, EBA-UFRJ

Carvalho, Paço das Artes, SP

2005–2006 Cursos livres, EAV Parque Lage, RJ

2013

2003 BFA (Fotografia e Time-based media) /

Individual. Corta Luz, Pivô, São Paulo

História da Arte, FIU, Miami

Individual. Índice, MAM, Rio
Escavar o Futuro, Palácio das Artes, BH

Luiza Baldan
Rio de Janeiro, 1980
www.luizabaldan.com
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EXPOSIÇÕES (seleção até 2012)

Lugar Nenhum, Instituto Moreira Salles, Rio

2021

Travessias 2 – Arte Contemporânea na Maré,

17. Mostra Internazionale di Architettura (Brasile),

Galpão Bela Maré, Rio

La Bienalle di Venezia, 2021

2012

BF20 - Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira,

Individual. São Casas, CCD/Studio-X, Rio

Portugal

Rumos Artes Visuais 2012-2013, Itaú Cultural, SP /

2020

MAMAM, Recife / Paço Imperial, RJ

Casa Carioca, MAR, Rio de Janeiro

Collecting Collections and Concepts, Fábrica ASA,

2018

Guimarães, Portugal

Mulheres da Coleção MAR, MAR, Rio
On Walking Away, Spiazzi, Veneza

PRÊMIOS, PROJETOS (seleção até 2012)

5+5, Galeria Anita Schwartz, Rio (coletiva e

2020 Stipendium-Sonderprogramm

performance com a artista Lenora de Barros

Senatsverwaltung für Kultur und Europa,

2017

Alemanha

Individual. Estofo, Gal. Anita Schwartz, Rio

2018 Projeto “Monumentalidade como

2016

Coletividade” comissionado para a publicação

Finalistas Prêmio Pipa, MAM Rio

“O MASP de Lina: 50 anos do edifício na Avenida

Individual. Entre Lugares, CameraSete, BH

Paulista”

2015

2016 Finalista do Prêmio Investidor Profissional de

Individual. Perabé, CCSP, SP

Arte (PIPA), MAM-RJ e IP

Fotografia Contemporânea Brasileira: Novos

Artista convidada do Clube de Colecionadores de

Talentos, Caixa Rio, Brasília e SP

Fotografia do MAM-SP

Vértice: Coleção Sérgio Carvalho, Museu Correios,

2015 Programa de Exposições 2015 CCSP

Brasília e Rio de Janeiro

Edital Viva a Arte!, Secretaria Municipal de

2014

Cultura, Rio de Janeiro (com Jonas Arrabal)

Individual. Build Up, MdM Gallery, Paris

2013 Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio –

Individual. Suave (FotoRio 2014), Espaço Sergio

IPHAN

Porto, Rio

Bolsa de estímulo às artes visuais, Funarte /

Prêmio Aquisições Marcantonio Vilaça Funarte

Residência Copan

2013, MAM Rio

2012 Edital Pro Artes Visuais, Secretaria Municipal

Cruzamentos: Contemporary Art in Brazil, Wexner

de Cultura, Rio de Janeiro
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