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             Museu de Angra apresenta A chuva não cai da Lua 
 
 
O Museu de Angra do Heroísmo apresenta, de 27 de Janeiro a 8 de Março, na Sala de 
Oportunidades, uma instalação de Andrea Inocêncio intitulada A chuva não cai da Lua. 
 
Na mesma, vários baldes são 
mantidos em equilíbrio, por um 
sistema de contrapesos, sobre 
oito círculos: quatro destes 
círculos representam as 
diferentes faces da lua e outros 
tantos, desenhados com vários 
tipos de solo, representam poços 
mais ou menos secos.  
 
O jogo de ângulos criado pelos 
fios azuis que suspendem os 
baldes de zinco e as sombras 
redondas que estes traçam sobre 
os círculos de areia e terra do 
chão criam um efeito de 
despojamento intrigante que 
convida à reflexão. Mas é 
espreitando os baldes e olhando 
as fotografias imersas na água 
neles contida que o verdadeiro 
sentido da instalação se revela. 
Tratam-se de imagens 
encenadas, mas nem por isso 
menos cruéis e contundentes, de 
situações de violência que 
decorrerem da irregular 
distribuição de água no planeta, 
condição que afecta sobretudo a 
população feminina das zonas 
rurais do mundo em 
desenvolvimento. O facto de serem as mulheres e as meninas as principais responsáveis pela 
existência de água potável no lar obriga-as, em muitos casos, a caminhar mais de cinco horas, 
carregando vários litros de água. Tal obrigação, que já de si é de uma extrema dureza, torna-as 
potenciais vítimas de agressão, violência e discriminação, conduzindo também ao absentismo 
escolar e limitando a sua participação na vida social. 
 
Esta é uma instalação que – segundo a artista Andrea Inocêncio – fala de desequilíbrios para 
denunciar uma situação de violência, uma realidade vergonhosa num mundo que se diz 
«globalizado», já que, apesar do avanço tecnológico que se tem verificado nas últimas décadas 
e de haver água suficiente para todos no mundo, há cerca de mil e cem milhões de pessoas 
que não contam com este recurso. 


