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04/02 a 04/03/2023

De Ciudad Abierta a Ventanas, nesta primeira 
versão piloto, é uma instalação composta por 
duas telas de projeção de vídeo e quatro canais 
de áudio. Além do artista sonoro Nico Espinoza, 
que fez a captação do áudio in loco e uma peça 
eletroacústica, o projeto convidou artistas para 
uma co-autoria de edição livre do material bruto 
dos vídeos processuais, produzindo cada qual 
uma versão fílmica: Maura Grimaldi e Patricia 
Black. Todas as imagens foram captadas por 
Luiza Baldan entre 2019 e 2022 na região de 
Valparaíso, Chile, ao longo de 20km de uma 
ferrovia de carga que beira o oceano Pacífico. 
O trecho destacado inclui a Ciudad Abierta 
de Amereida; o extinto complexo de veraneio 
e posterior centro de detenção de Ritoque; 
e o porto de Ventanas, na baía de Quintero, 
conhecida popularmente como a Chernobyl 
Chilena. O projeto, que começou como uma 
pesquisa sobre questões tangíveis e visíveis 
em uma curta paisagem heterogênea, se 
estendeu por caminhos onde o que predomina 
é justamente o invisível: o contraste entre terras 
preservadas, sacrificadas e extintas, formas 
de atuação política comunitária, a ausência 
de marcos históricos, a ameaça dos poluentes 
diluídos na natureza e em contato direto com a 
vida da população, etc. Pensando em distintas 
maneiras de revelar o silêncio relevante contido 
nas imagens, o projeto se abre à sensibilidade 
de pessoas alheias ao processo e sem o 
envolvimento com a paisagem destacada.

Maura Grimaldi (7’59”)
“A constituição da peça se deu primeiro pela 
análise do arquivo de Baldan para elencar 
diversos elementos que se repetiam, tais 
como detalhes de construções, movimentos 
de câmera e formas de locomoção no espaço, 
que criavam uma espécie de vínculo quase 
natural entre as centenas de fragmentos 
visuais. Em paralelo à convivência com os 
vídeos, as leituras, sobretudo no campo da 
história, arquitetura e ciência política, me 
aproximaram de um contexto geográfico e 
cronológico muito distantes da minha realidade. 
Quis, então, trabalhar na esfera da dualidade 
e do tensionamento entre a Ciudad Abierta 
e Ritoque que, apesar dos seus antagônicos 
destinos, carregam em si uma semelhança: 
a ideia do isolamento — seja forçado, seja 
voluntário. A partir de investigações, a 
montagem é composta por um percurso de ida e 
um segundo momento de sobreposições desses 
dois projetos arquitetônicos que acabam por 
servir a propósitos contrastantes. Se no início 
se faz notável a repetição exaustiva dos planos 
realizados ao longo das estradas, ainda que de 
materialidades diversas, a segunda parte nos 
apresenta uma instabilidade dos diferentes 
movimentos de câmera. Ali vemos um percurso 
do que imaginei ser Ciudad Abierta sobreposta 
por aquilo que supus ser Ritoque. O percurso 
de volta inverte os espaços do que imaginei ser 
cada lugar, mais por seus indícios e marcas, e 
menos pelas estruturas construtivas de suas 
antigas funções sociais.”

Patricia Black (27’07”)
“Entre a Ciudad Abierta e Ventanas há diversas 
travessias. O convite de Baldan foi um desafio 
em migrar seu corpo-câmera e atravessar 
aquele espaço na possibilidade de trajetos 
compartilháveis. O processo começa ao ser 
impregnada por uma tensão inerente das 
imagens, de origem difusa e irreconhecível. Fui 
levada ao exercício quase literal de ampliação e 
amplificação, através de zoom (7x) e reframe. O 
zoom se mostrou uma forma de isolamento de 
certos elementos já previamente enquadrados 
- um desejo por estampar mais veemente a 
interferência estranha entre suas distintas 
temporalidades, funcionalidades, seus desejos 
humanos e inumanos, múltiplas materialidades 
e narratividades. Nas somatórias constantes de 
suas presenças e ausências, busquei dar plástica 
a estas relações de coreografia e interferência, 
uma convivência tão ordinariamente díspar 
como absurdamente coerente no espaço do 
Antropoceno (aquela que junta dutos a oceanos, 
fornalhas a sorrisos). Recortar a grande imagem 
em pequenos fragmentos foi tal qual um 
movimento fantasmagórico de incorporação. 
Uso do corpo-câmera de Baldan para encarnar 
o meu próprio, e nele fazer decisões próprias 
de pan, travelling, tilt. Vejo neste reenquadro, 
não apenas a possibilidade de ampliar a tensão 
aparentemente não organizável ou indizível da 
linha férrea, mas a âncora para o núcleo duro da 
linguagem cinematográfica - em suma, a escolha 
de aparecer e desaparecer com o mundo dentro 
do quadro.”
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Nico Espinoza 
“Expressar a mutabilidade da experiência 
acústica do território era uma questão, ou 
melhor, uma preocupação. Numa primeira 
aproximação, a multiplicidade de experiências 
parecia revelar contradições e tensões quase 
irreconciliáveis. As particularidades da 
paisagem sonora manifestam tensões do 
local com problemas de ordem planetária. A 
especulação imobiliária e a industrialização 
desenfreada se manifestam em máquinas e 
metais, nas paisagens mais desoladas do campo 
dunar e até embaixo d’água no humedal. Nem o 
som da ressaca tem força suficiente para abafar 
o rugir dos motores. 
Faz sentido pensar em relações entre humanos, 
máquinas e natureza que se manifestam na 
paisagem de forma antagônica? Se existe algo 
nesta paisagem que desde uma sensibilidade 
sonora possamos chamar de esteticamente 
agradável, talvez seja possível considerar 
pensamentos ecológicos expandidos que sejam 
a base de uma nova relação tecnológica? 
Neste projeto, o processo de desenho de som 
é especulativo. O meu trabalho se limita a 
estruturar os fundamentos de uma operação 
de autodeterminação ecológica, de uma auto-
organização de um sistema que reconhece todas 
as agências possíveis, onde todo som tem um 
efeito sobre todo som. Não se pretende evocar a 
experiência individual de cada material sonoro 
em jogo. A experiência sonora só representa 
uma possibilidade de relação, a que se torna 
real na escuta.”

Sobre nós
NowHere é uma iniciativa independente 
que acolhe diversas atividades como 
exposições, cursos, palestras e lançamentos 
de publicações. Trata-se de uma plataforma 
experimental para pesquisas, reflexões e 
práticas em arte contemporânea gerido 
pela curadora Cristiana Tejo e pelas artistas 
Marilá Dardot e Luiza Baldan. Buscamos 
criar um ambiente instigante, aberto a trocas 
horizontais e respeitoso para a discussão de 
estratégias conceituais e expressivas des artistas 
participantes, além de oferecer interlocução, 
cumplicidade e integração no ambiente artístico 
lisboeta. 


