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“Em um país sem montanhas, as quedas são metafísicas. Uma pessoa pode afundar e 
ninguém vê o desaparecimento. Ninguém consegue despencar de colinas ou ladeiras;
a queda é do chão para o chão. Desmorona-se 
em um destroçamento de camadas internas, silenciosamente.”
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“A primeira semana foi um tempo isolado no calendário dos horrores. Tempos 
de turismo. Foi quando passeamos em um campo de flores. Uma imensidão 
de coloridos. Nada ali parecia real de tão bonito. Senti pelas tulipas o mesmo 
falso amor que senti pelos holandeses – eram bonitos demais, não poderiam 

ser de verdade. Em um cenário em high definition, se eu tentasse pegar 
alguma das flores não conseguiria. De perto deveriam feder”.
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“Em um país sem ruídos, as estações de trem são como um tronco seco – a vida 
emudecida, sem sinal de ninho. As poucas pessoas surgiam do nada e davam a impressão 

de marcharem para lugar nenhum. Mastigavam de boca aberta pães pretos cheios de 
sementes. O trem parecia levitar, não fazia barulho nos trilhos. (...) Barulhos são malvistos 

na Holanda, falta de respeito à agenda do silêncio”.

“As vozes eram abafadas como se um 
enorme saco e estopa estivesse na 

palma da mão de cada um dos raros 
habitantes que se aventuravam a sair 
da clausura para que a menor vontade 
de soltar um berro fosse sequestrada 

rapidamente. Tudo era abafado – a 
voz, o sol, a dor. Os embrulhos, 

novamente os embrulhos, o céu 
embrulhado também”.
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“Eu passava lentamente porque nunca tinha pressa e obser-
vava. Viviam dentro dos seus aquários, potinhos transparen-
tes; estavam dentro de um maior que era o país dos canais 
concêntricos. Eu e minha sombra andávamos concentrica-

mente ao redor dos famosos anéis de água”.
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“Meses de Holanda e eu ainda não tinha aprendido 
o óbvio: o país dos diques, que sofreu com tantos 
alagamentos históricos, ensinara os nativos a se 

vestir como quem vai cruzar o oceano, nunca se sabe 
quando um deles vai se romper e tudo se destruirá”.

“Era assim: podia-se ver o dentro dos quartos; 
o dentro dos guarda-roupas; o dentro dos 
armários da cozinha; o dentro do dentro – 

ninguém fazia nada de errado nunca? Janelas 
transparentes, cortinas transparentes, seres 

transparentes, vidas transparentes?”
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“Em uma das ruas esmirradas, a calçada era tão 
estreita que mal cabiam meus pés de bota – por 

um triz não fui escavar as águas”.

“Assim que cheguei, a claridade dos dias 
longos me parecia azul.”
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“Peguei o mapa e tentei entender as indicações. Descobri 
só naquele momento que Amsterdã tem a forma de uma 
ferradura – presságio de boa sorte? Acreditei. Embora não 

conseguisse fazer uma leitura clara de onde estavam meus pés 
nos desenhos do mapa, achei que seria divertido me perder 

um pouco. Mas logo depois veio o medo. Não podia me perder 
porque não haveria ninguém para me achar”.

“Dava para ver o chão avermelhado-sujo-escuro das ruas quando restava algum 
pedaço de chão sem pés de botas pesadas que marchavam. Pés com botas pesadas 
de guerra não andam, marchavam. A grande dúvida era por que motivo os holande-
ses não tiravam as botas mesmo no calor – alguns até usavam chinelos, mas os pés, 

muito brancos, ficavam estranhos; saudade das botas, pareciam dizer”.



“Alguém tinha levantado, enfim, a minha 
capa transparente – aquela que os 

estrangeiros ganham quando chegam à 
Holanda; o suvenir ao contrário que traz a 
frase inscrita na parte de trás: em vez de 

welcome lê-se “Serás invisível”

O Ensaio Fotográfico foi desenvolvido a partir de trechos do livro “Paisagem de Porcelana” (2014), da jornalista e escritora Claudia Nina, lançado pela Editora 
Rocco, ambientado em Amsterdã (Holanda)
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“Toda a vez que abria o grande mapa 
do guia, eu podia jurar que as letras 
viravam de repente formigas, saíam 
do papel e escalavam meus braços 

e ombros, cansadas de viver aprisio-
nadas. Fiquei tonta: formigas, anéis 

concêntricos, tantos canais, ruas 
estreitas e idênticas umas às outras, 

tudo tão igual”.

65A3- Janeiro a Junho/2016




