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“Vou lhes fazer um pedido:
Vivam a imaginação, pois ela é
a nossa realidade mais
profunda.” 
– Nise da silveira
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O MUNDO
E EU
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Certo dia, sem saber como cheguei aqui,

acordei sobre um gramado laranja que se

movia repetidamente em espiral. 
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Quando levantei percebi que me tornei outra espécie. Enxergava tudo de

outra maneira e a princípio não entendia se era o mundo ou eu que havia

mudado. Tudo estava diferente, até o ar que eu respirava não era mais o

mesmo. O que existia em casa, não existia nesse mundo. 
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Caminhei em direção aos três

sóis que via no horizonte e

encontrei um lago. Jamais havia

visto uma água tão cristalina,

meus olhos até arderam com

tamanho brilho. 
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Cheguei mais perto e entrei com cautela,

esperando que alguma outra vida pudesse

se manifestar. Encontrei algas, flores e

animais que pareciam peixes, todos

moviam-se em espiral.
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A água estava surpreendentemente
morna. Quando a senti cobrindo minha
pele, tive uma lembrança da vida na Terra.
Fechei os olhos e senti as mãos da minha
mãe me envolvendo. Quando abri os olhos,
avistei uma luz no fundo do lago. 
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Decidi nadar até o fundo, pois me parecia

certo. A luz me chamou e eu obedeci. Ela se

aproximava aos poucos, exigindo paciência e

calma.

Conforme afundava, passei a ouvir o canto de

um pássaro, e esse som soava cada vez mais

presente, senti o meu corpo vibrar em

espiral. Percebi, novamente, que o meu corpo

já não era o mesmo.
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Me desfazia na água e não precisava mais nadar, fui

sugado pela imensa fonte de calor que a luz emanava.

Naquele momento notei que não tinha mais volta. 

O mundo estava entrelaçado a mim, e eu estava

entrelaçado ao mundo. 
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VEZA                    U r SA
                    

 
GO aé
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“O mundo estava entrelaçado a mim, e eu estava entrelaçado ao mundo.”

Quando olho pra fora eu vejo o mundo, vejo a natureza e vejo a gente.
 

Será que você também é natureza? Às vezes gosto de pensar sobre isso. 
 

Olhar para a natureza, olhar para o mundo, faz com que a gente enxergue e

imagine muito. Perceber o tamanho de uma árvore é também perceber o nosso

tamanho?  



O artista Olafur Eliasson gosta de usar a natureza para conversar com as

pessoas. 

Em 2003, Olafur criou dentro de um museu
em Londres esta instalação, que despertou
diversas sensações em quem participava da
obra de arte:
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Conversar sobre o mundo, 

conversar sobre a gente, 

conversar sobre arte. 



“Tudo estava diferente, até o ar que eu respirava não era mais o mesmo. O
que existia em casa, não existia nesse mundo. 

Caminhei em direção aos 3 sóis que via no horizonte e encontrei um lago.”

Em suas pesquisas o artista encontrou um tipo de lâmpada amarela que,
quando ligada, impede que enxerguemos todas as outras cores que existem
ali presentes. 

Foram essas lâmpadas que Olafur usou para criar essa imensa
Instalação, construindo uma paisagem que deixa tudo “empordosol”.
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Olhar para essa grande paisagem faz também a gente olhar para nós mesmos. 

Como? Olhe a obra por outro ângulo: 

O que são essas coisas lá em cima? 
 

São as mesmas de baixo. 
 

O teto da obra de arte é um grande espelho.
Assim, quando alguém olha essa grande

paisagem, vê a natureza, vê a gente e vê o
mundo. 
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