A necessidade constante de ancoragem verbal de coisas que não são verbais em si
mesmas é uma invenção milenar. A sua perpetuação reinventada apresenta-se enquanto
falácia constituinte de relações de poder assimétricas e persistentes, não deixando de
ser uma premissa despótica que dita hierarquias entre diferentes formas de
conhecimento.
A própria narrativa bíblica coloca na palavra o ónus da criação do mundo: “No
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”. A identificação
da palavra com o primordial e o omnipotente comprometeu (e compromete) potências
epistémicas diversas que se estabelecem no campo do sensorial e do afectivo. A
obrigatoriedade de instituir referentes (ainda que arbitrários), sem flexibilidade
significante, assume-se enquanto dispositivo de vigilância e controlo do imaginário e do
simbólico.
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As obras de Evy Jokhova e de Mané Pacheco resistem a esta sedimentação cultural
pela palavra-autoridade, recuperando uma imagética ritualística que escapa à
nomeação ou a uma crono localização específica. As duas artistas convocam uma
ancestralidade, de conexão à Terra, projectada no presente, interrogando lugares
simultâneos de conhecimento, reconhecimento e desconhecimento, que promovem
uma tão necessária ecologia do saber e do sentir. Esta ecologia integrativa e
regenerativa articula-se em torno de um cuidado e de um olhar ecofeminista que
incorpora o trabalho outro, a coexistência (de seres vivos, espécies, condições, estórias,
etc.) desprovida da vontade extractivista que, tantas vezes, guia o contemporâneo. Os
usos e re-usos de matérias e materiais abalam sistemas de conformidade estruturantes:
o novo, a escala, a narrativa.
A natureza e o natural, a tecnologia e a técnica conjugam-se para desconstruir a
normatividade dos modos de ver, quase sempre dependentes do academicismo e do
(supra)sistema de crenças. Por isso, nesta exposição, não há paisagem; há forma,
disforme e informe: desconstrução da maneira artificial e condicionada como
observamos o natural.
A cobra, elemento sobre o qual as duas artistas estavam a trabalhar no momento
do convite para esta exposição, funciona, assim, como figura aglutinadora destas
questões. Estes animais, que em grande parte das mitologias simbolizam a dicotomia
bem-mal, estavam já presentes nos mais antigos rituais conhecidos da história da
humanidade. Contudo, na tradição (sempre invenção) católica a cobra é naturalmente
falsa, responsável primeira pela corrupção humana e pelo pecado original. É a ciência,
nomeadamente a medicina e farmacologia, que preserva imageticamente o seu
simbolismo dicotómico, numa referência clara à simultânea perigosidade e capacidade
curativa dos seus venenos.
É neste interstício entre a doença e a cura, o veneno e o antídoto, ou o veneno
enquanto antídoto, que a figura (presente) da cobra coloca a exposição num lugar
(desejado) de ambiguidade. As relações visuais (e hápticas) propostas, entre as obras e
entre o trabalho das duas artistas, não se apresenta enquanto nexo linear ou prescrição
programática da exposição. Cada criação(-criatura) poderia facilmente mudar de lugar,
pois mais do que em diálogo, as obras respondem a uma lógica de convivialidade,
mutuamente constitutiva. Contudo, a singularidade autoral é clara. Se há afinidades
óbvias entre Jokhova e Pacheco, quer no magma temático explorado, quer no fazer
manual especulativo, as abordagens, os materiais e as técnicas são distintos e diferentes.
Aliás, toda a exposição se assume enquanto desafio à mesmidade, impossibilidade
do mesmo, ainda que entre iguais. Há revelações em opacidade, transparências
indizíveis, silêncios maviosos nos (mudos) ruídos bruscos. Por isso, ver a exposição e ler
este texto são exercícios autónomos. Aliás, este texto nada diz sobre o que é a exposição
pois se no princípio nunca foi o verbo, no fim tão pouco o será.
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