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Speculum (espelho) deu o nome à 
especulação: originalmente, especular 
era observar o céu e os movimentos 
relativos das estrelas, com o auxílio de 
um espelho.
Sidus (estrela) deu igualmente conside-
ração, que significa etimologicamente 
olhar o conjunto das estrelas. Essas 
duas palavras abstractas, enraízam-se 
no estudo dos astros reflectidos em 
espelhos. 
(…)
O que reflecte o espelho?
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«Cartas celestes» surje no contexto do desenvolvimento do projecto para 
o Paraíso da Divina Comédia de Dante. Depois de um intenso período 
de investigação chego a uma abordagem da uma ideia de «Paraíso» 
vista, por um lado, sob o prisma da antiguidade clássica como é o de 
Dante e, simultâneamente, sob um ponto de vista contemporâneo. 

Numa primeira fase, foco-me numa série variada de imagens observadas 
pelo «Grasslands Observatory», situado em Tucson E.U.A., que se dedica 
exclusivamente à observação dos astros. Paralelamente, procurei investi-
gar artistas que no passado, se tenham igualmente referido às 3 fases da 
Comédia de Dante, nomeadamente «Inferno», «Purgatório» e «Paraiso», 
entre outros Botticelli, William Blake ou Gustave Doré.

É nesta fase que tomo decisões importantes: a minha aproximação não 
quer ser uma ilustração da Comédia, antes mais centrada numa visão 
global do tema, tentando no entanto preservar o carácter universal da 
obra de Dante. Outro ponto importante é focar-me em influências que 
caracterizem os tempos modernos — como a globalização — e reflectir 
como estas podem ser determinantes em factos políticos.

Tendo como ideia de base a execução de 5 dípticos, sendo que cada um 
corresponderia a um continente, tenho como objectivo criar “o espelho” 
de uma cidade para cada continente. A escolha baseia-se por um lado, 
em cidades dos países em que vivo a maior parte do tempo — Portugal e 
Alemanha. E por outro, outras por onde já tenha viajado ou que de algum 
modo se relacionem com a minha história pessoal. Assim, Nova Iorque 
(Américas), Camberra (Oceania), Quioto (Ásia) — é aqui que o mundo se 
põe todo à conversa por causa do ambiente. E finalmente, a Cidade do 
Cabo (África), por ter a ver com a nossa história ao ser dobrado o Cabo 
da Boa Esperança.

As diferentes «qualidades» — ou significados — da palavra espelho 
dão-nos aqui mais do que um sentido daquilo que pode ser apercebido 
num espelho. Ao mesmo tempo a definição de «estrela» sugere que os 
diferentes estágios do tempo de vida de uma estrela podem resultar em 
diferentes qualidades de energia. Seguindo esta lógica, uma «cidade 
que se espelha» pode aqui ser compreendida como uma metáfora para 
a noção de evolução, onde «movimento» se associa a «energia».
 
O que é que pode ser visto numa cidade, não importa onde no mundo? A 
palavra «espelho» em si mesmo induz-nos a olharmos nele e descobrir 
o que lá está para ser visto, ou melhor dizendo, o que lá está para ser 
reflectido.

Charles Baudelaire desenvolveu um significado derivado do termo 
«Flâneur» — o de uma pessoa que percorre uma cidade de modo 
a poder experienciá-la*. A direcção que este projecto toma assume 
aqui este tipo de trajectória filosófica. Ao criar espelhos de cidades, 
no sentido em que um “espelho” assume o significado duplo de um 
objecto que reflecte luz e som, este não nos diz que tipo de luz ou 
som ele reflecte. Há uma necessidade de percorrer a cidade de modo a 
poder experienciá-la, e, através do estudo do seu mapa, memorizar os 
seus sons, os seu lados negros ou luminosos. E assim tentar tratuzi-la 
numa experiência visual.

Porquê cartas celestes          «Cidades que se espelham»

«Um espelho é um objecto que reflecte luz 
ou som de forma que consegue perservar 
a maioria da sua qualidade original antes 
do contacto com o mesmo espelho. Alguns 
espelhos também filtram comprimentos 
de onda, enquanto preservam outros com-
primentos de onda nessa reflexão.»

«Uma estrela é uma esfera maciça e 
luminosa de plasma que se mantém unida 
pela força de gravidade. No final do seu 
tempo de vida, uma estrela pode também 
conter a proporção da sua matéria dege-
nerada.» *
           * WIKIPEDIA, The free Encycolpedia

* WIKIPEDIA, The free Encycolpedia (tradução do 
inglês para o português)



GeoGREIF - Historical town’s sights and maps                                   Carte: Sta 433 [At 67]
Título: LUTECE ou Premier Plan de la Ville de Paris.

É sabido que a cidade de Paris foi originalmente desenhada de modo 
a que cada praça ou largo da cidade tivesse a forma de uma estrela, 
como se pode notar fáclmente neste detalhe de um mapa antigo da 
cidade.

Seguindo esta lógica, o próximo passo consiste em averiguar de que 
modo outras cidades do mundo foram desenhadas, e até que ponto 
as características utilizadas para o desenho de Paris se podem aplicar 
nelas. Esta pesquisa conduz-me a resultados surpreendentes.

À medida que as ideias se vão progressivamente definindo mentalmente, 
surge a necessidade de elaborar um desenho em que o mesmo princípio 
utilizado para Paris, me serve de modelo para a criação de uma «carta 
celeste» para a cidade de Berlim. 

Começo por definir um elemento simbólico que possa caracterizar uma 
cidade em termos de energia. Assim, assinalo a negro sobre o mapa, 
todos os cruzamentos, largos e bifurcações da cidade. Estão incluídos 
os caminhos em jardins e parques naturais, de modo a induzir mais 
fortemente a um conceito de bipolaridade centrado nas várias formas 
de energia, associadas à noção de presença humana, e portanto de 
relação.

Em seguida, baseando-me nas marcações assinaladas no mapa 
de Berlim, faço um desenho em que essas marcações aparecem 
como pontos e círculos. Os quais corresponderão finalmente a uma 
representação em forma de estrelas, constelações e galáxias fictícias 
pintadas «em espelho» sobre tela, à mesma escala da do mapa (ver 
ilustrações da página seguinte).

Paris, «La cité de la lumière»

Berlim



Sendo que, por um lado, cada cidade possui em si mesmo características 
arquitectónicas únicas, e por outro, cada uma se situa em lugares do 
globo totalmente distintos — o que torna por vezes difícil definir quais 
as fronteiras das suas grandes áreas — isso vem influenciar o modo 
como cada carta celeste é criada. 

Tentando encontrar um modo de me relacionar com as diferentes escalas, 
opto nalguns casos por uma solução que reporte ao desdobramento 
de um mapa que tem que ser aberto para poder ser visto na sua 
totalidade. Assim, as cidades maiores são repartidas por várias telas. 
Enquanto que Lisboa, devido ao acanhamento das ruas da zona antiga 
da cidade e à sua escala diminuta se a comparar a outras cidades, 
só me permite a execução de um desenho (59,5 x 42 cm), já Berlim 
(135 x 95 cm) e Quioto (155 x 110 cm) têm uma dimensão mais ou 
menos semelhante e é-me possível pintá-las cada uma numa tela. Mas 
Camberra, Nova Iorque e a Cidade do Cabo, são cada uma distribuídas 
por várias telas, abrangendo esta última cidade 6 telas, na dimensão 
total de 300 x 240 cm. 

Em seguida, escolho dar-lhes caracterísitcas distintas. Berlim, por 
exemplo, poderá dar a impressão de um céu estrelado numa noite limpa; 
Quioto, um céu também, mas ao modo do desenho oriental japonês; 
Nova Iorque, o do tipo da ficção científica; Camberra, num conjunto de 
estrelas que parece ter a forma de uma ilha (ou arquipélago), sendo 
que o próprio país também é uma ilha. E finalmente a Cidade do Cabo, 
uma carta celeste mediaval que quer inventar o novo mundo, o que 
poderá indirectamente referir a nossa história além mar. É importante 
no entanto que cada pintura final se aproxime, tanto quanto possível, 
a uma noite limpa e estrelada, ou de uma imagem espacial, mais do 
que a de uma cidade vista do alto, à noite. É este carácter subtil em 
que estou interessada.

Mapa punteado da cidade 
de Berlim

Detalhe.

Mapa dos cruzamentos, largos  
e bifurcações da cidade de Berlim.
 
Detalhe
grafite s/ papel japonês

Todos os círculos e pontos 
sinalizados neste desenho, 
correspondem aos cruzamentos, 
bifurcações, largos e bifurcações do 
detalhe da imagem anterior.

Carta celeste de Berlim, aqui 
representada em constelações e 
galáxias fictícias.

Óleo s/ tela
Detalhe da imagem da página 
seguinte

Os mapas e o seu lugar no globo



Carta celeste de Berlim — Óleo s/ tela, 2011 — 136 x 95 cm.



Um “díptico” para cada continente

Embora considere este trabalho como que um work in progress que se 
vai transformando num projecto sem fi m, cabe-me neste ponto voltar 
à fonte de referência inicial — o ciclo do  “Paraíso” da Comédia de 
Dante — e à intenção de criar um “díptico” para cada continente.

Sob um ponto de vista fi losófi co, posso talvez dizer que este projecto 
assume aqui uma espécie de topografi a do pensamento e da memória. 
E que me permite servir livremente da intuição para pensar numa peça 
que sirva de ponto de ligação para um lugar utópico e fi ctício, que 
possa por sua vez complementar cada carta celeste. 

O próximo passo consiste na execução de uma escultura miniatura, 
“uma montanha”, com uma dimensão máxima de 10 a 12 cm de altura, 
a colocar sobre um pelinto num lugar de passagem, à altura do olhar 
do expectador.

E fi nalmente, tomo a decisão que a cada carta celeste corresponda uma 
ilha fi ctícia, algures situada no oceano ou mar mais próximo da cidade 
correspondente. Cada uma terá a forma e o nome de um cemitério 
dessa cidade (gráfi co ao lado). Os desenhos são realizados a tinta da 
china sobre papel arches.

Este projecto foi mostrado no Museu da Electricidade, Sala do Cinzeiro 
da Fundação EDP em Lisboa.

Rosário Rebello de Andrade           Julho, 2012

Ilha dos Prazeres
Oceano Atlântico
(cemitério dos Prazeres: cristão)

St. Matthäus-Kirchof Inseln
Mar do Norte
(cemitério de Berlim: cristão)

Jackie Robinson Island
Oceâno Atlântico
(Grupo de cemitérios: N.Y. Brooklyn e 
Queens: cristão e judeu) 

Kiyomizu-dera Island
Oceano Pacífi co
(cemitério de Quioto: budista)

Gungahlin Island
Mar da Tasmânia
(Cemitério de Camberra: judeu, islâmico, 
ortodoxo e aborígena)

Ocean View Island
Fronteira do Oceano Atlântico e Índico
(Cemitério Cidade do Cabo:
islâmico)



Carta celeste de Lisboa
Grafite s/papel, 2011
59,5 x 42 cm

A carta celeste da cidade de Lisboa foi 
mostrada pela primeira vez na Galeria Alecrim 
50 em Junho de 2011, acompanhado da nota 
seguinte:

«Representação em espelho de todos os 
largos, praças, cruzamentos e bifurcações da 
grande cidade de Lisboa, a partir do mapa 
Michelin no. 39, posteriormente adaptado à 
escala de 1:25 000. 

O local exacto da galeria Alecrim50 está mar-
cado a folha de ouro.

Sempre que o desenho se deslocar dentro da 
área representada da cidade, o novo local de 
apresentação será igualmente assinalado a 
folha de ouro.»

Da segunda vez, o desenho, é exposto na sala 
principal do Cinzeiro sobre um estrado de 
madeira com cerca de 80 cm de altura colo-
cado no chão no meio da sala. 
Foi então assinalada a folha de ouro, no lugar 
exacto do mapa da cidade correspondente ao 
Cinzeiro da EDP, a segunda estrela dourada.



Carta celeste de Camberra (4 elementos) — Óleo s/ tela, 2011 — 280 x 120 cm



Carta celeste de Quioto
Óleo s/ tela, 2011
155 x 110 cm



Carta celeste de Nova Iorque
(4 elementos)
Óleo s/ tela, 2011
200 x 180 cm



Carta celeste, Cidade do Cabo
(6 elementos)
Óleo s/ tela, 2011
240 x 300 cm



Da esquerda para a direita, em direcção dos ponteiros de um relógio: 
St.Matthäus-Kirchhof, Jackie Robinson, Prazeres, Kizomizu-dera, Gungahlin, Ocean View 
Grafite sobre papel arches, 58 x 77 cm cada


