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Olho para o céu e não vejo mais estrelas. São todas ofuscadas pelas luzes artificiais. 

A lua e as constelações, que guiavam os caçadores coletores e depois as civilizações 

antigas, eram de tamanha importância na vida desses povos que ganhavam nomes, 

significados, ritos e crenças. Em algum momento, isso mudou, e com as luzes 

artificiais as vias então urbanas se tornaram claramente seguras e brilhantes, mas 

perderam a magia. Penso que podemos ir para a roça observar a via láctea e contar a 

quantidade de constelações é possível de se observar no hemisfério sul. Que 

experiência! Ficamos a madrugada inteira deitados sobre uma esteira, com medo dos 

sapos que assoviavam e de cobra. Ali perto, um riacho corre; escuto seu som mas 

não o vejo ainda. Comprei então para minha casa uma fonte zen, para deixar tudo 

mais tranquilo com o som de líquido que flui. Nunca andei de cavalo, nem quero. Essa 

é uma vontade que não tenho. Um amigo me disse certa vez que da casa dele para a 

escola são 15 minutos a galope. Não imagino o que é isso. Mas meu sobrinho foi 

conhecer os animais na fazendinha para ver como é o cavalinho miniatura, ali, 

comendo feno no cercadinho da Praça do Papa.  

 

O Projeto Experiências Secundárias pretende, através de pinturas, fotos e vídeos, 

analisar a relação de experiências primárias à secundárias, e vice-versa. Entende-se 

aqui, por experiências primárias, fenômenos pessoais advindos diretamente da 

relação única e individual do sujeito com a natureza: Mergulhar no mar em uma praia, 

tomar banho de chuva, correr em uma trilha na floresta ou em um campo, etc.  

Com isso, pretende-se não criticar ou tomar partido de algum dos lados das 

experiências, e sim, pensa-las de forma intercalada. Para isso, obteremos na internet 

fotos de propagandas de produtos diversos que proporcionam experiências 

secundárias e através da pintura, fabricaremos novas imagens de experiência, 

emulando assim, visualmente, a vivência daquele sujeito na imagem em uma 

experiência primária.  

A exposição será de pinturas, desenhos, vídeos, fotografias instalações que serão 

experimentadas pelos espectadores. 


