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.Desenvolvimento do projeto 
 
O ponto de partida para este projeto de Desenho, foram as abelhas e todas as suas 
especificidades. O seu modo de organização complexo no interior da colmeia, a presença de um 
colmeal na paisagem com os seus primas quadrangulares irregulares , a própria interferência do 
seres humano nos habitats desta espécie através de máquinas sugestivas como um 
fumigador,que ao libertar fumo para dentro de uma colmeia, leva a expulsão desse encxame 
foram informações que guiaram  o trabalho de desenho e a sua aproximação a ideias de 
cenografia. 
Nas pesquisas iniciais que fiz sobre esta espécie, constatei uma série de detalhes muito 
sugestivos e particulares que justificaram a tal aproximação - abelhas operárias que começam a 
ventilar o ninho, quando a temperatura ultrapassa os 36 graus , através do bater de asas 
conjunto, estando elas quase”encaixadas umas nas outras”, zonas distintas de temperatura 
dentro da colmeia, sendo que o ninho, zona central e vital aparece com manchas luminosas em, 
constante movimento, (abelhas  com temperaturas mais altas) e à medida que a distância é maior 
do ninho as  manchas de abelhas são mais escuras; a existência de flavonoides nas flores, que 
funcionam para as abelhas como luzes de atarragem, sendo assim possível o processo de 
polonização, a orientação e comunicação entre as abelhas, que utilizam um sistema de dança 
para informarem as outas as abelhas sobre as distâncias das  fonte de alimento, entre outros 
aspetos.  
 
Numa primeira fase, o trabalho concreto de desenho foi numa direção mais de especulação e de 
autoficção, havendo laços estreitos com alguns momentos associados a esta espécie. Por 
conseguinte acabei por enumerar alguns desses momentos, funcionando como uma certa 
estrutura  
 
- Polinização 
- Localização do colmeal-áreas de sombra, e de exposição solar 
- Colmeia- depositação do nectár recolhido/  estruturas, que sutêm os favos de mel 
- Interior de uma colmeia/ cortiço 
-Voo nupcial da abelha mestra/ Migrações dos enxames  
-Sistemas de dança- comunicação/ orientação da abelha. 
 
 
Este trabalho de desenho de caráter  operativo, vai simulando e percebendo como interpretar 
esses momentos das abelhas- Na  imagem seguinte   verificam-se dois desenhos de perfil que 
mostram uma espécie de mecanismo, que acaba por prensar o néctar trazido pelas abelhas 
obreiras e retirar-lhes os excessos. Inicialmente a abelha percorre um corredor que antecede esse 
mesme mecanismo. Nesse corredor, embutidos no chão estão os quadros onde são depositados 
os favos de mel, assemelhando-se a uma espécie de gavetas verticais que são levantadas e presas  
a cabos. Este corredor vai sendo por isso alvo de sucessivas mudanças. 



Numa das pesquisas 
que fiz encontrei uma 
artista/ designer  
Suasana Soares que 
realizou um conjunto 
de objetos  adpatados 
às abelhas que lhe 
permite estudar as 
extraordinárias  
capacidades de olfato 
desta espécie para 
detetar ,desde que 
treinadas, várias 
doenças a partir da 
respiração. Ela 
acabou por construir 
uma estrutura de 
vidro, uma área de treino das abelhas que tem este carcácter  de corredor de etapas e momentos 
pelos quais estes insetos têm de passar. 
 

 
 
 
 

 
 
Nesta duas  páginas os desenhos tentam perceber a construção de um espaço fechado, no qual o 
momento céncio se desenrola. Um estrutura superior cobre-o, permitindo visualizar o seu 
interior que  é coberto por um série de formas hexagonais que nos remetem para os  inúmeros 
favos onde são aramazenados o mel. 
 
As construção de maquetas de pequena dimensão surgem, posteriormente ao trabalho de 
desenho, tornando-se uma ferramenta recorrente de exploração ao longo do projeto. 
 
O propósito vai no sentido de materializar ideias de espaço, e a forma como os elementos  
passam a comportar-se nele.Acaba por não haver uma correspondência direta Desenho-
Maquete, isto é,  realização de desenho e necessariamente a seguir  uma maqueta. A relação 
tornou-se flexível durante o trabalho, sendo que existem ideias que não se concretizaram numa 
maqueta  e ficaram exclusivamente numa espécide de palco  utópico e vice-versa, como caso 
deste conjunto de desenhos, nomeadamente o do canto inferior direito  que se refere ao interior 



do cortiço.   Este espaço é  composto por uma série de 
ramos, que atravessam o cortiço, pelos quais vão passando 
os elementos. O espaço limpo e organizado vai sendo sujo 
gradualmente. Os executantes desta ação, as tais espécies 
de borboletas que depositam os seus ninhos nos cortiços, 
sujando-os completamente,  vão caminhando por esses 
ramos puxando um série cordeis ,dos quais saem uma 
espécie de  volumes de tecidos, de coisas esfarrapadas a 
que vão abarrotando o espaço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por outro lado este desenho teve um caminho diferente  resultou da consequência de um 
material concreto utilizado nesta maqueta- tampas de 
caneta de feltro que  dispostas na vertical  acabaram por 
sugerir a ideia de flores, um espaço fundamental nesta 
dimensão das abelhas. Estes elementos são furados e 
intersetados por uma série de linhas, que depois num 
último plano resultam num  um emaranhado. Foi esta 
disposição e a característica das próprias tampas que 
leveram a explorar as movimentações aéreas que as 
abelhas prefazem em todo o processo de polinização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientação das abelhas e forma como elas 
comunicam entre si. Um sistema de dança 
onde as abelhas campeiras transmitem  a 
informação relativa a fonte de alimento- Um 
dança em círculo a fonte de alimento está 
localizada a menos de cem metros, uma dança 
em oito quando está a mais de cem metros   
O suposto espaço de atuação é composto por 
um elemento vertical  onde o sistema de dança 
acontece.  
No conjunto de desenhos que se seguem 
especifica-se  este sistema de orientação. Uma 
superficie vertical elíptica na qual os atuantes 
estabelecem  essa forma de comunicação 
.Elimina-se  uma série de elementos que se 
encontram no desenho anterior, procurando 
um  espaço mais sintético. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O interior e o exterior da colmeia em confronto 
direto. Os pequenos esquissos atentam sobre as essa 
tal parede trasnlúcida e possívéis barreiras que 
condicionem a visão para o  interior da colmeia. 
Paredes que se reorganizam e se movem.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organização de umsuposto espaço cénico  que 
contempla um conhunto de paredes 
translúcidas,representadas a branco, que nos 
permitem ver o interior da colmeia  Zona 
laranja- zona exterior a colmeia.  Pequena 
abertura que é fechada através de uma parede 
translúcida que se movimenta. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Na sequência de uma série de imagens 
sobre teatro de sombras da Indonésia com 
a suas marionetas Wayang  de  braços 
articulados  
  começei a ter preocupações mais 
liagadas à luz e à forma como ela vai 
sendo filtrada por diversos materiais  
transparentes, translúcidos de maior ou 
menor consistência. 
Inicialmete detive-me com umas colagens 
em papel de seda, onde numa série de 
sobreposições tento  pensar estas questões, 
no entanto no meu ponto de vista estas 
experiências acabaram por adquirir uma 
plasticidade meio pictórica e decorativa. Estas colagens  deixaram  de parte a função operativa,  
de perceber as questões associadas à luz, para se transformarem  num mosaico de cores que 
convivem  mais ou menos harmoniosamente. Esta perceção sobre estes trabalhos não foi 
imediata, e tornou-se clara, principalmente nas estapas que se seguiram.  
Por conseguinte, acabei por incluí-los como parte do processo devido à seu papel de alavanca e 
clarificação.  
Resultante desta experiências, construí umas  estruturas de cartão, uma espécie de molduras 
com uma determinada espessura que permitiram  ir trabalhando e colocando as diferentes 
sobreposições  dos papéis , não colados uns em cima dos outros mas sim com pequenas 
distância entre as diferentes camadas, permitindo a luz atuar com diferentes sensibilidades.  O 
que começou pela colagem e pelas sobreposições, deram lugar a algo que começa a contemplar, 
ainda que subtilmente, um noção de profundidade que se adensa posteriormente. 
Durante as pesquisas que fiz  encontrei um trabalho de cenografia de Anselm Kiefer para a 
Ópera da Bastilha em Paris para a peça “Am Anfang”. O que achei particular neste trabalho de 
cenografia foi o facto da peça ocupar  9 “plateaux”da Ópera, cerca de 4000m2, conferindo uma 
profundidade de campo única num contexto de sala de teatro, fazendo com que o espectador não 
pudesse apreender na totalidade todo este espaço. Outro aspeto  que encontrei e me interessou 
foi o trabalho do João Mendes Ribeiro e a seu objeto cénico-mala-mesa, que acompanhava os 
atores na entrada do espaço de actuação-- 

 

Construção de cartão  com diferentes 
sobreposições  
de papeís 

Desenho das três  vistas de um espaço cénico que 
se afigura  montável e que se pretende de alguma 
mobilidade.   

 



Caixas de luzes, constituídas no seu interior por uma 
sucessão de paredes translúcidas que pudessem ser 
movimentadas a partir do exterior, de forma a que o 
interveniente pudesse ir mudando a porção de 
paisagem que vê,  através de uma pequena abertura 
exterior.  Este desenhos centram-se  essencialmente 
na a posição dessas paredes translúcidas e as suas 
moviementações- a utilização de calhas, de sistemas 
de suporte, o recorte dessas paredes, entre outras 
coisas. 
 
 
 

 
 
 
 
A maqueta que se  sucedeu  ao pensamento destas  caixas de luzes, onde o interveniente 
manobra as paredes translúcidas que a compõem, mas apenas vê um fragmneto de todo essa 
construção, deixa de parte essa caráter hermético para se construir como algo aberto. As paredes 
continuam a mexer-se nas suas calhas abrindo espaços de entrada, que se confundem com as 
paredes, também elas recortadas e esburacadas para esse sentido. Fazer vir o espectador à  cena, 
torná-lo interveniente e responsável pelo o que está acontecer. Num dos desenhos inicais  tinha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se numa primeira fase as abelhas e suas 
particularidades intervieram diretamente na 
formulação dos desenhos, na conceção das 
maquetas e em todo o universo meio utópico 
dos  espaços cénicos , numa segunda fase 
aconteceu de forma natural um certa 
sintetização  desta temática concreta O 
espaço cénico  centra-se essencialmente no 
interior e no exterior da colmeia como os 
dois pólos fundamentais do diálogo. 
Preocupações quanto ao  posicionamento 
dos objetos cénicos, às questões ligadas à 
luz , à sombra tornam-se a importante tónica 
do trabalho   
 
Inicialmente tinha pensado construir uma 
área de trabalho que agilizasse a prática da 
fotografia, com uma espécie de mesa de luz 
com diferentes tampos, mais opacos ou mais 
transparentes, uma estrutura reticular que 
permitisse a suspensão de objetos e mesmo 
de pequenos focos luminosos. Em suma 
algo o mais maléavel possível  que se 
conseguisse coadunar com diferentes 
necessidades  Esta consrução acabou por  
não  ser levada a cabo, no entanto de forma 
mais precária e instável estas condições de 
trabalho arquitetaram-se .  
 
As primeiras maquetas aconteceram como elementos isolados e que não não participavam nas 
outras maquetas,  no entanto a entrada da fotografia como ferramenta de trabalho veio alterar as 
dinâmica de construção . Elas quase que passaram  a ser construídas, alteradas  durante o  
momento fotográfico, através da junção de outros elementos, amovíveis que foram sendo 
testado tendo em conta a iluminação, os enquadramentos fotográficos pretendidos. Uma espécie 
de local de montagem, onde  arames, alfinetes, tachas, parafusos serviram para , suportar, 
suspender, de forma efémera os objetos que cosntituíram os diferentes espaços. 
 
A fotografia posiciona-se com propósito essencial de conferir-lhes, ilusoriamente, uma escala de 
um verdadeiro espaço cénico, de lhe atribuir uma atmosfera o mais credível possível,e que de 
outra forma, talvez  não seria tão 
imediata de alcançar. 
A construção da maqueta acaba por se 
imiscuir na  espécie encenação/ 
preparação  que ocorre no espaço de 
trabalho,  resultante das necessidades 
impostas pela fotografia.  É uma 
prepração, um estendal de coisas , de 
aspeto frágil que foi mudando de 
acordo com as especificiades 
pretendidas. 
 
Criação de paredes  de cartão que 
circunescrevem o espaço e o protegem 
das agressões visuais de elementos 



desnecessário, placas de esferovite, às 
quais prendi pedeaços de tecido ou 
vegetal  para a criação de uma dada 
atamosfera, iluminações improvisadas 
suportadas por cadeiras  que vão 
mudando de lugar, candeeiros s nos 
quais se amarram as pequenas 
estruturas. 
O conjunto de fotgrafias seleciondas 
estão divididas em sete grupos, que 
constituem por isso sete espaços 
diferentes  e mais um grupo geral que  
apresenta algumas imagens  que 
demonstram algumas das fases pelas 
quais passaram este espaço de 
trabalho. 
Os últimos desenhos concretizados  atentam sobretudo a sua atenção sobre as mudanças que 
ocorreram neste espaço . Os 
candeeiros extensíveis que 
foram aumentando ou 
encolhendo, os bancos e cadeira 
de rodas que funcionaram de 
apoio  à estrutura. e que por 
exemplo se pensarmos em 
planta são fundamentais em 
toda a composição. As 
diferentes  localizações do foco 
de iluminação que construí, 
umas vezes pendurado num 
cabo de vassoura, outras 
pousado na obliqua nas 
cadeiras,  os vários papéis  e 
alguns objetos cénicos que 
foram forrando a parede de 
esferovite, elemento crucial na transformação e modelação dos diferentes espaços cénicos. 
Nesta última fase o espaço que foi aparecendo construído para receber as maquetas tornou-se 
ele próprio numa encenação que de certa forma decorria em simultâneo. Não foi algo 
premeditado, a sua importância teve um tom inesperado e espontâneo, no enatanto exerceu 
influência neste momento de trabalho.   
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