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Na sequência do convite para colaborar no projeto “Presépios de Sal - Aldeia Natal”, que nos foi dirigido pela Câmara
Municipal de Rio Maior, no ano de 2012, pela Vereadora
do Pelouro da Cultura, Dª Sara Fragoso, a FBAUP propos
um workshop, no qual alguns dos seu estudantes, pudessem
desenvolver trabalhos a partir do território das Marinhas,
situadas naquela autarquia e da matéria que nelas se extraí
há longos séculos, o sal-gema. Dez estudantes, oriundos de
vários anos e de diferentes cursos da Escola, participaram
neste workshop a que chamámos Aproximações Criativas ao
Sal: aventuras, experiências e aprendizagens .

De forma muito especial, o factor que deu lastro à estadia,
articulando as várias dimensões que definem o carácter
do local, foram as pessoas e as instituições que acolheram
e apoiaram os estudantes, nos seus trabalhos e na sua sua
permanência.

De 5 a 10 de Dezembro de 2012, sob condições de rigoroso
inverno, realizaram-se trabalhos com distintas abordagens,
desde a moldagem de obejctos em sal, trabalhos de escultura
e instalação, alguns dos quais incluiram processos de mediação, performance e fotografia. Em algumas destas abordagens, registou-se informação, recolheram-se dados, imagens
e contributos, que solicitaram novos desenvolvimentos,
servindo de base a outros trabalhos já realizados por alguns
dos participantes, fora e após o workshop.
O confronto dos participantes, através dos trabalhos realizados neste workshop nas Marinhas de Rio Maior, realçou a
riqueza de possibilidades de acção artística que o território
pode promover, o que ficou patente na já referida diversidade de abordagens criativas.
Se, num primeiro momento, a intenção do convite dirgido à FBAUP teria em mente trabalhar o sal como matéria
escultórica através de processos convencionais, como seja a
modelação e a reprodução de mútiplos com recurso à moldagem, rápidamente se abriram as possibilidades de abordagem artística, face à singularidade destas Marinhas de salgema, à sua estrutura conformada em talhos de extracção do
sal e dos armazéns centenários em madeira, que se inserem
num contexto natural muito peculiar.

Na sequência desta aproximação ao sal ficou o sentimento de que muito se pode realizar em termos artísticos nas
salinas e com as salinas, cujo proveito reverterá quer para os
estudantes e artistas, quer para o local, em especial para a
sua comunidade, podendo ainda constituir uma via para a
divulgação e promoção deste património impar.
Com esta convicção, e em consequência deste primeiro
momento desenvolveu-se no ano seguite, uma residência artística, de 30 de Setembro a 8 de Outubro de 2014,
promovida pela C-APECA , na qual participaram através
de convite directo dirigido por esta associação com fins
artísticos, quatro dos participantes que tinham realizado
o workshop anterior, dando continuidade aos trabalhos
iniciados anteriormente.
Neste contexto, tentando contribuir para a sedimentação
do projecto e para uma refelexão que contribua para dar
continuidade a estas experiências artísticas, que vêm sendo
ensaiadas nas Marinhas de Rio Maior, considerou-se pertinente organizar a presente exposição, em espaço tutelado
pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto,
com uma dupla vertente: documental e artística.
A vertente documental, apresenta o Workshop de 2012,
através de fotografias que traduzem o trabalho desenvolvido
naquela acção; a vertente artística, prende-se com a exposição de: fotografias, gravura mordida por sal, instalação de
escultura em sal e farinha, instalação de imagens com caixa
de luz e ainda uma performance, trabalhos estes realizados
na, ou a partir, da referida Residência Artística que decorreu em Setembro/Outubro de 2013.
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