Alessandra Vaghi
paisagens engessadas

A artista Alessandra Vaghi expõe esculturas híbridas na Artur Fidalgo galeria, “paisagens engessadas”
em suas palavras, obras que se valem de objetos garimpados em antiquários, já sem valor como
elemento decorativo ou mobiliário, que emergem restaurados de maneira singular e deslocados ao
campo da arte como suportes de intervenção. Suas obras recentes enveredam pelo caminho sinuoso da
arte contemporânea em intensa relação com o patrimônio histórico, pondo em cheque esta categoria da
“restauração”, mostrando-nos que as recuperações do passado e o cultivo das relíquias de outrora
requerem de nós um olhar imaginário, uma recriação para que o próprio tempo surja tatuado na
superfície das coisas, um tempo que persiste como erosão assim como gosto saturado.
Na cadeira suspensa por cabos de aço e tecido translúcidos, vemos algo deste restauro que delira e
costura suas ficções em nichos de seu corpo reativado. Estes mistos de ornatos e narrativas ocupam
flutuantemente o espaço e resurgem cerzidos no tecido alinhavado em fragmentos, juntando partes de
um lustre de murano, haste e cacos transformados em botões de estofamento e por vez até mesmo
substituindo um dos pés faltantes no móvel roído pelos anos. Essa escultura em suspensão confronta o
olhar do espectador numa presença corporal oscilante entre o material e o etéreo, entre o documento e o
sonho, entre a memória inscrita e o imaterial inventado nele. Cravejadas de valores e depreciações o
objeto se redefine em uma joalheria espacial artificiosamente sedutora e melancolicamente viva, uma
relíquia sempre falsificada pelo colecionismo que a deseja intacta.
Já as esculturas de gesso e pedra que são incrustadas na parede do prédio em pontos escavados na
galeria, geram uma estranha visibilidade, ao mesmo tempo reduzindo volumes a relevos parcialmente
visíveis e potencializando detalhes sugestivos em suas silhuetas desbastadas por acidentes. Estas
esculturas negativas são para a artista uma manifestação da paisagem imóvel que este passado traz a
tona, retratos esmaecidos de uma presença, seres bruxuleantes como as chamas que lambem com seu
fogo a carne das coisas de que se alimentam. Remetendo a um passado postiço, um passado já
programado falsamente no próprio objeto, no tempo de sua realização como cópia fake de antiguidade,
cada objeto sobrevivendo realiza sua imaginária condição de tesouro, mas sempre a custa de uma outra
desfiguração, ou a figuração da sua provisoriedade onírica de patrimônio histórico.
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