D’ÁGUA
LINHA

Linha D'Água é um projeto composto por duas ações: uma realizada por mim, e outra desenvolvida na forma
de uma instrução para outros [a ser executada por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo].
Inicialmente, trata-se de uma resposta poética ao convite de Co-sentir com algumas das afirmações
presentes no texto Co-sentindo com Ternura Radical, escrito por Dani d'Emilia e Vanessa Andreotti, com
base no seu trabalho com o coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais. Por outro lado, é necessário tornar
visível a dimensão íntima e afetiva que forma a base desse projeto: o fato de ser uma pessoa que vive, e que
sempre viveu em ilhas, tem me revelado uma espécie de conforto e familiaridade com o fato de ter o Mar
sempre ao alcance dos meus olhos. A sua fluidez, as suas cores, o seu temperamento mutável, o brilho que
incide sobre a sua superfície translúcida.
Em ambas ações, o encontro com o Mar é o ponto de partida. Na tradição Yoruba, nos poemas do ‘Ifá’,
Olokun é o nome da divindade que governa os mares e oceanos, sendo considerado o primeiro grande
espírito a habitar a Terra com sua imensidão, beleza e mistério. Por vezes, surge representado como mulher
ou homem metade peixe, às vezes apenas como um ser andrógino. No entanto, para além de qualquer
forma Olokun se traduz numa força que amalgama toda uma cosmologia subaquática das profundezas do
Oceano. Neste sentido, 'Linha D'Água' surge como um gesto de busca por aproximação e contato com esse
arquivo ilimitado de memória das águas salgadas. E com tudo aquilo que as ondas trazem para nós à beira
Mar, numa proposta que se cruza na criação de uma atmosfera física, conceitual e ritualística.
E ainda, a subida e a descida das marés em conexão com as fases da lua. Esse fluxo e refluxo que foi um dos
primeiros fenômenos celestes analisados para a previsão climática e composição de um sistema de divisão
do tempo. Por isso, a escolha por estender o tempo das ações em conexão com as marés. Sendo a primeira,
realizada durante oito horas seguidas, e a segunda com a sugestão de aproximadamente seis horas.

O desafio de Co-sentir:

Premissa Básica:

Como me integrar a um metabolismo vasto, com uma temporalidade muito
mais extensa que a do meu corpo humano? Como desativar tantas
expectativas de pertencimento? Quais estratégias eu devo usar para
desaprender as lógica de separabilidade que me foram repetidamente
ensinadas desde criança? Como abrir o meu corpo permitindo que ele seja/se
torne a extensão do corpo da terra?

Esperar que o Mar diga sim.
Aceitar que é impossível segurar o corpo-mar nos meus braços.
Escapar de pensamentos e vozes que insistem na ideia de que nós [humanos], somos a única fonte
de inteligência na Terra.
Acolher todas as dúvidas e incertezas, confiando na sensação de que não existe uma fórmula perfeita
de integração.
Compreender que quando o Mar brinca com a gente, ele simplesmente desmancha suavemente tudo
aquilo que a nossa pequenez construiu.

Todo começo guarda em si algum segredo. Senão, muitos.
Algo que se mantém oculto com o intuito de preservar a sua própria existência misteriosa. E nesse
sentido, integrar-se ao mistério acaba se tornando uma espécie de expectativa, num processo que
vai sendo intermediado pela relação entre desejo e acaso. É preciso recusar o sentimento de
frustração, afinal, nunca será um acontecimento que depende apenas da nossa própria decisão.
Você faz um movimento, aguarda um sinal.
Você faz um convite, aguarda uma resposta.
É preciso estar atento para perceber o buraco, a falha, a cisão,
quando repentinamente algo se abre num golpe de sorte.
Nada disso pode ser premeditado, mas pode e deve ser sonhado.

Malókun bu owo wa, jími tètè núwà o. Oba omí ju Oba òkè
Malókun ni mo bá dá jími tètè núwà o. Oba omi ju Oba òkè. Ase
Olokun ba wa o
Ba wa Orisha ba wo o oe
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