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CAIXA DE SAPATOS PARA PÉS DESCALÇOS

Caixa de sapatos para pés descalços é uma andança, uma cartografia
sentimental pelos percursos borrados dos territórios existenciais imaginados,
sonhados, construídos, desfeitos, desejados. Impressões marcadas no corpo
esponja, no corpo peneira, no corpo membrana. Andanças por espaços
geográficos não lineares sitiando onde o corpo deseja pousar, repousar,
desterritorializar-se. As perdas e as buscas, que em seus enlaces rizomáticos se
acariciam pulsando as demandas afetivas, de derivas de um território memória,
de imagens-lembranças, de lembranças emprestadas, de lembranças digeridas
e de lembranças osmose, acolhem o regresso pousante.
Produzida com imagens fotográficas e videográficas capturadas com câmera
de celular, Caixa de sapatos para pés descalços busca através da apropriação
de objetos obsoletos, já rejeitados porém compartilhados no ambiente do lar, os
sentidos poéticos que em diálogo com as lembranças em suspensão no universo
de imagens armazenadas na memória. A lida do corpo em constante estado
de permeabilidade recebe e ecoa, absorve e processa os contínuos processos
de armazenamento de lembranças. Nesse território arqueológico da memória
o corpo que desliza e garimpa instantes. A consciência elege uns fiascos de
tempo e traz à tona uma lembrança particular. Perambulação e devaneios numa
cartografia singular aos afetos [des]instalados no território do corpo morada, do
corpo abrigo, que é lugar e sítio da memória/lembrança.
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