
O chão do ateliê é seco, feito areia árida.
No canto, um pequeno lago artificial toma
a forma de oásis, miragem no espaço, e,

tal qual ilusão, a água não toca o solo
ressequido.

A umidade não me é suficiente, sinto a
necessidade de estar molhado, com a

planta dos pés submersos – escrever a
respeito da água estando encharcado,

com as roupas pesadas do que
sorveram, ensopadas, coladas no corpo e

pingando… sentir-se saturado desse
elemento.

— A água é o elemento que melhor se
oferece a mistura…

Quero que inunde. Que a água alague o
chão numa marcha lenta e gradual e aos

poucos, quando todo chão estiver
submergido e um grande espelho d’água
estiver posto, o nível comece a subir, até

cobrir o rodapé, provocar curto circuito
nas tomadas, molhar os pés dos móveis

e marcar de umidade as paredes.
Encontrar o ateliê completamento

afundado.

Arquitetura submarina. Liquefeito. 
Um só com a água. – o espelho 
d’água é água dormente que projeta 
um corpo duplo. Nesse caso, 
arquitetura dupla.

A água naturaliza a imagem 
refletida, se faz presente como em 
um sonho, imagem fugaz que se 
dilui com facilidade… 
 
(…) o ser que sai das águas é um 
reflexo, que aos
poucos se materializa,
é uma imagem antes
de ser um ser, é um
desejo antes de ser
uma imagem. 

Assim, O refletido torna-se sonho 
natural, profundamente inserido na 
natureza.



A deriva nesse ambiente duplicado, me
sinto Ismália encantada pelas luas, pela

possibilidade de existir dois iguais de
uma mesma coisa – o reflexo em matéria

líquida confunde. 

Ver refletido um outro eu, noturno, menos 
nítido, mais líquido e natural. Outro que 
encarra e torna possível a experiência de 
mergulhar em si, de apagar o reflexo e 
voltar a ser um só com a alma – se afogar 
é fácil. 

Os reflexos sobre as águas se
apresentam como uma imagem

essencialmente poderosa… não é
apenas refletida, é também úmida e

sombra. Se opõe a imitação
pragmática do espelho… a matéria

líquida reflete uma réplica subjetiva,
não apenas a aparência, mas a
personalidade, os afetos como

também os desafetos – dividi a alma
em dois.



Dois partilhando um, dividido, vem a
vontade de se voltar a unidade… -

encantado, um afogado pensativo as
vezes desce… 

A realidade pode faltar aos meios da
fantasia, refletido e submerso é fabulação,

ficção, invenção da narrativa, é a sombra
que destrona e substitui a forma do que

foi posto como real e verdadeiro.

—A água é o elemento que se oferece a
mistura com maior facilidade…





… e comunga assim com os poderes da
noite… o reflexo da lua que recobre a

água, também é veneno que transfigura a
maré em substância pérfida.

— A noite é um fenômeno que se impõe a
natureza e torna imerso todos os seres…

… entra na matéria das coisas, envolve e 
oculta. Noite é noite – é matéria noturna. 
Logo, a água é penetrada pela escuridão 
e se torna turva em suas profundezas. 
Mesmo na luz do dia, preserva essa 
combinação que faz com que o fundo dos 
lagos sejam noturnos, os rios negros e as 
marés de trevas. É a noite que se 
conserva e torna os ambientes alagados 
em morada para os monstros marinhos e 
dos pântanos, com suas peles verdes,  
pálidas, rugosas, escorregadias, 
gelatinosas e úmidas. 



…

O nível da água do lago sobe até vazar 
para o ateliê, igual maré que enche e se 
apossa de terreno antes seco… mas não 
é só a água que enxarca esse espaço, é 
também a noite. 

As sombras sob a água se movem com 
mais facilidade, tremulam, boiam e 
flutuam — Águas profundas, porém 
rasas… 
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