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RESIDÊNCIA ARTÍSTICA NAS SALINAS DE ARARUAMA/RJ:
AS PAISAGENS DE SAL

Este resumo objetiva abordar um recorte sobre a experiência de uma residência
artística realizada na região dos Lagos, Rio de Janeiro, através de imagens que
demonstram a variedade dos elementos visuais presentes nas paisagens das
salinas da região. A residência é parte integrante da pesquisa de Mestrado em Artes
Visuais, na linha Processos e Procedimentos, que o autor desenvolve junto ao
Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo, sob orientação do Profº Dr. José Paiani
Spaniol. A experiência da residência surgiu diante da necessidade de ampliação
da pesquisa plástica que se baseou no material sal, tendo sido produzidos objetos
e instalações num primeiro momento da pesquisa, surgindo daí a possibilidade de
partir para o ‘campo ampliado’ e de formação original do material.
Nos dias de permanência na salina, a observação, não só do processo de
beneficiamento do sal, mas do aspecto humano e sobretudo das cores, texturas e
matérias que ilustram todo o processo chamaram a atenção do autor. A ocorrência
de múltiplas e micro “paisagens” dentro do universo das salinas destacou-se diante
da exuberância cromática e matérica exibida, resultando numa configuração de
paisagens imaginadas e construídas derivadas deste organismo.
Neste contexto, os sons reverberados no processo também se destacam: os
moinhos, elementos fundamentais deste sistema, orquestram as estruturas que
regem os ciclos de produção do sal, ditando uma harmonia constante e dependente
dos ventos e do bombeamento ‘cardíaco’ de todo o complexo; as águas salobras,
derivadas da mistura da Lagoa de Araruama e do mar, correm entre os poços,
ritmadas pelos moinhos, alimentando o processo de depuração do sal.
O registro fotográfico dos fundos dos poços e a captação dos sons que
constituem este cenário tornaram-se potenciais para a compreensão deste
universo e, se relacionam aqui não só com os processos vivenciados na produção
da arte, mas com metáforas da própria vida.
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