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A instalação busca “representar”, por meio de paisagens visuais e 
sonoras, a condição intermediária, virtual e metafísica, expressa no 
conto A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa (não se 
trata de uma adaptação literária). Nesta instalação o espectador 
permanece entre duas imagens projetadas. De um lado, o rio muda, 
sem cessar. Dia, noite, tarde, madrugada. A luz e o movimento das 
águas mostram que o tempo passa e não passa, vai e não vai, para 
e não para, circula. O tempo é maré, diferença e repetição.

Do outro lado, a paisagem, a terra, permanece, a terra que no 
movimento lento do capim  olha o rio sem pressa . Nem rio, nem 
margem, no meio, no entre-margens o espectador não é mais 
aquele que contempla, mas aquele que funda, no presente do 
tempo, aquilo que vê, enquanto ouve uma voz sussurrar o conto no 
centro, sem centro, a voz conta, vê e sente, sonha até.

A voz inunda tudo e todos com a palavra de Guimarães, onde tudo 
é sem cessar, o tempo todo. No final, as telas se tocam, por meio 
de uma panorâmica infinita, que transforma o rio em terra e a terra 
em rio. A palavra é forte. Desenha o pai, o filho, a mãe, os irmãos. 
No acumulo do tempo vemos tudo passar no ir e vir da canoa e 
como o filho que guarda o olhar do tempo ficamos também imersos 
no rio, o oco do tempo. Naquilo que conta o conto o rio é tela que 
mostra o que passou ao filho. A espera pelo pai que foi e não
chega. A tristeza de uma ausência que permanece. O neto no colo 
da filha que vem mostrar ao pai que nada vê. O silêncio da mãe que 
nada diz. O vazio do mundo na margem da vida: só paisagem.

O conceito central do trabalho é a de que o tempo passa e não-
passa, percola, como no fluxo turbilhonante de correntes e 
contracorrentes de um rio. Joao Guimarães Rosa no conto A 
Terceira Margem do Rio pensou o impensável do tempo, uma 
ausência que intensifica a presença.  Buscamos criar a imagem
deste pensamento impensável, quase invisível, telúrica membrana, 
entre as imagens de um rio.
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