
AMAZONAS

Na primavera do ano de 1800 Alexander von Humboldt
junto com o frances Animé Bonpland alcancaram o rio
Negro, vindo da foz do rio Orinoco. Eles percorreram o
rio Braco Casiquiare e comprovaram a existente ligacao
natural – antes questionada – entre os rios Orinoco e o
rio Amazonas, as duas mais porderosas correntes fluvi-
ais da América do Sul. 

Durante os meses de Setembro e Outubro (primavera no
hemisfério sul) do ano 2000 Ekkland Götze e Jean-Phi-
lippe Beau-Douezy viajaram pela regiao amazonica par-
tindo da Ilha de Marajó – no delta do rio Amazonas -
onde se encontram fragmentos de uma antiga cultura de
mais de 3000 anos. Com um barco comum eles subiram
o rio até a cidade de Santarem, onde visitaram a comu-
nidade cabocla do rio Tapajós e Arapiuns seguindo até
a cidade de Manaus. Esta cidade, no meio da selva, flo-
resceu no periodo da colonizacao devido a enorme pro-
ducao de borracha, e naquela ocasiao foi construído o
belíssimo Teatro-Opera de Manaus, no qual Caruso infe-
lizmente nao cantou. Exatamente na cidade de Manaus
ocorre o encontro das AGUAS do rio Negro (cujo nome
se deve a coloracao escura da agua) e do rio Solimoes
(agua barrenta e clara) formando assim o rio Amazonas.
Continuando a  subir o rio Negro atravessaram a linha
equatorial chegando no rio Braco Casiquiare na Venezu-
ela.

Durante esta viagem foram recolhidas ao longo dos rios
desta regiao 51 amostras do solo, i. e., TERRA. Todos os
lugares foram atingidos através da AGUA, e para isso
foram percorridos de barco quase 5000 milhas. 

Os lugares, de onde estas amostras foram retiradas fo-
ram escolhidos pelos própios habitantes da regiao, por-
que para eles em especial, estes lugares tem um signifi-
acdo espiritual, mitológico, cultural.e histórico. De cada
lugar foi escolhida uma pessoa, que participou deste
evento, e a mesma foi fotografada por E.G.. Além disso,
o ceu da regiao foi fotografado, assim como os ruídos
do local e a estória das pessoas gravados. 

Esta Obra segue uma linha no mais poderoso sistema
fluvial da TERRA encontrando povoados com diferentes
culturas na maior floresta pluvial da TERRA.
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