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Out of sight, Out of mind assenta numa pesquisa acerca de locais aos 

quais, por uma razão ou outra, é difícil ou impossível aceder. Esta 

inacessibilidade prende-se com diversos fatores: características topo-

gráficas e geográficas particulares, grande distância entre estes locais 

e zonas habitadas, razões espirituais ou políticas. Ou então simples-

mente a incapacidade do ser humano se aproximar destes sítios por 

falta de meios ou recursos. Aquilo que é notável nestes locais é que, 

arranjando maneira de lá chegar, o mais provável é que não se vá 

encontrar lá nenhuma outra pessoa. São o derradeiro destino de um 

escapista. Representam uma ideia quase infantil de que existe um lugar 

para onde podemos fugir e que está livre de todos os problemas: longe 

da vista, longe do coração. Contudo, mesmo nestas zonas “isentas de 

problemas”, podemos encontrar evidências e vestígios dos problemas 

dos quais estamos a tentar fugir. Por exemplo, a água no Ponto Nemo, 

um ponto no Oceano Pacífico que é o mais isolado da Terra, contém 

mais de 26 microplásticos por metro cúbico. 

É a partir desta dicotomia que o trabalho apresentado nesta exposição 

se desdobra, fazendo referência a estes locais que são exteriores e 

distantes do espaço da galeria e em simultâneo servindo-se do espaço 

da própria galeria para explorar as possibilidades de acessibilidade e 

habitabilidade destes lugares e criar novas narrativas dentro deles.

Nós sabemos da existência destes espaços, temos acesso às suas coor-

denadas exatas, mas o mais provável é que nenhum de nós, ou qual-

quer outra pessoa que conheçamos, chegue alguma vez a ir lá. Por esta 

razão estes espaços carregam uma característica quase ficcional que 

nos dá lugar para ponderarmos qual a razão para esta extrema, impra-

ticável e moralmente duvidosa viagem. 






