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Beckett no “bunker” de Krystian Lupa    

“Fim de Partida”, 
a primeira grande 

peça do ano 
chega hoje a Almada
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Patrick Poivre 
d’Arvor plagiou no 
seu Hemingway?

A revista francesa “L’Express” 
descobriu que 100 páginas 
do novo livro de Patrick 
Poivre d’Arvor, 
“Hemingway, la vie 
jusqu’à l’excès” (Les 
Editions Arthaud), 
uma biografia do 
escritor norte-
americano, estão 
muito próximas da 
tradução francesa de 
“Along with Youth: 
Hemingway, the Early 
Years”, que Peter M. Griffin 
publicou em 1985. 

Segundo o jornalista da 
“L’Express”, Jérôme Dupuis, 
dezenas de parágrafos são “corta-e-
cola” do livro de Griffin, embora às 
vezes esteja trocada a ordem das 

palavras ou sejam 
utilizados sinónimos. 

A editora pediu 
desculpa aos 
jornalistas e 
disse que o 
texto 
distribuído à 
imprensa em 
Dezembro era 
uma versão de 

trabalho 
provisória, não 

se tratando ainda 
da redacção final 

validada pelo autor, antigo 
apresentador de televisão e 
jornalista, que deveria ir para as 
livrarias a 19 de Janeiro. Mas o “L’ 
Express” provou que não era bem 
assim: à sua redacção chegou um 
exemplar assinado por Poivre 
d’Arvor, endereçado ao director, 
cujo conteúdo só se diferenciava da 
edição que tinha sido distribuída 
aos jornalistas semanas antes em 
algumas linhas. A notícia chegou 
entretanto ao jornais norte-
americanos, e a editora americana 
do livro de Peter M. Griffin está 
agora a analisar as duas obras para 
ver se irá levar o caso a tribunal. 

Sexo, drogas e 
Michel

Foucault

Matthieu Lindon foi, 
durante anos, chamado 
abertamente de 

“drogado, paneleiro e amigo de 
Michel Foucault”. Também era filho 
de Jérôme Lindon, o fundador das 
Éditions de Minuit, e isso, na Paris 
que, não podendo viver sem o que 
se passava atrás dos biombos, não 
via com bons olhos a exposição e a 
evidência, era todo um modo de 
vida. Hoje, aos 55 anos, Matthieu 
conta em “Ce qu’aimer veut dire” 
como foi viver os últimos seis anos 
da vida do filósofo estruturalista 
Michel Foucault, autor de “A 
História da Sexualidade”, num 
apartamento na Rue Vaugirard que, 
como o “Nouvelle Observateur” 
descreve, ficava num “oitavo andar, 
bordejado de uma longa vidraça 
que tanto mostrava o novo mundo 
como o dormitório, o exílio, a 
barricada, o ‘vaudeville’, o paraíso 
artificial, a casa de férias ou a 
universidade livre”.
O modo como o conta, reservando-
se aos detalhes do método de 
escrita de Foucault, “de quem foi 
amante ocasional e amigo 

  

Os Clã que vão subir ao palco 
do Teatro Municipal de Vila do 
Conde amanhã e depois vão 
ser uns Clã diferentes. A 
banda prepara-se para 
apresentar “Disco Voador”, 
álbum composto a pensar 
num público mais jovem, a 
convite do Estaleiro – um 
projecto a 20 meses das 
Curtas de Vila de Conde que 
tem como objectivo, através 
de um ciclo de 20 ateliês, 20 
filmes e 20 concertos, colocar 
a cidade Vila do Conde num 
lugar de destaque no 
panorama cultural nacional. 
Em conversa com o Ípsilon, 
Manuela Azevedo admite que 
a banda sempre ambicionou 
tentar compor especialmente 
para crianças. “Até porque 
sempre tivemos crianças nos 
nossos concertos – os miúdos 
gostam do som dos Clã”, 
explica a vocalista, que 

acredita que o facto de alguns 
dos músicos serem pais 
também ajudou na decisão. As 
canções de “Disco Voador” 
começaram a ser trabalhadas 
em Junho passado. Três meses 
depois, a banda completa 
começou a ensaiar as novas 
faixas. Mas, apesar de o 
público-alvo ser diferente do 
habitual, o grupo não 
comprometeu o seu som a 
nenhum nível, pelo que não 
arrisca perder o interesse de 
um público mais adulto, 
argumenta Manuela Azevedo: 
“Não simplificámos o som, 
nem fomos paternalistas pelo 
facto de a música se destinar 
especialmente aos mais novos. 
Isso até nos deu liberdade, já 
que os miúdos estão menos 
formatados”. A escritora 
Regina Guimarães, que já 
tinha colaborado com os Clã 
noutras ocasiões, escreveu 

grande parte das letras. Mas 
“Disco Voador” não se ficará 
por Vila do Conde. O sexteto 
espera lançar o álbum (o nono 
dos Clã; o último foi “Cintura” 
em 2007) já na próxima 
Primavera e levá-lo depois em 
digressão. 
Os concertos deste fim-de-
semana são a rampa de 
lançamento do Animar, um 
dos três grandes eixos do 
Estaleiro (os restantes dois 
são o “Campus”, programa 
de formação em imagem 
digital dirigido aos 
estudantes do cinema 
superior, e o “Cinema 
Expandido”, 
plataforma de 
cruzamento entre 
a música e as 
artes visuais). 
Previstos para 
os próximos 
meses estão já 

os concertos dos Belle Chase 
Hotel (12 de Fevereiro) e de 
Twin Shadow (26 de Maio), um 
programa dedicado à Aardman 
Animations (exposição, 
“workshop” com Nick Park e 
retrospectiva, de 12 de Março a 
29 de Maio), e duas 
exposições: “Stereo” (18 de 

Junho a 3 de Setembro), que 
tem as participações 

confirmadas das 
duplas The 
Legendary Tiger 
Man / Rodrigo 
Areias e Manuel João 

Vieira / Bruno de 
Almeida, e um novo 
encontro entre João 

Maria Gusmão e 
Pedro Paiva (24 

de Setembro a 
18 de 
Dezembro). 
Vítor Bruno 
Pereira

Os Clã para meninos e meninas
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Directora Bárbara Reis
Editor Vasco Câmara, Inês Nadais 
(adjunta)
Conselho editorial Isabel 
Coutinho, Óscar Faria, Cristina 
Fernandes, Vítor Belanciano 
Design Mark Porter, Simon 
Esterson, Kuchar Swara
Directora de arte Sónia Matos
Designers Ana Carvalho, Carla 
Noronha, Mariana Soares
Editor de fotografi a Miguel 
Madeira
E-mail: ipsilon@publico.pt
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Vídeo
clip

A estreia internacional do novo 
vídeo de PJ Harvey, “Words 

that maketh murder”, 
acontece segunda-feira, 
17 de Janeiro. O vídeo 
vai poder ser visto em 

exclusivo em Portugal 
no PÚBLICO online, www.

publico.pt, na segunda-feira. A 
canção integra o novo álbum de PJ 
Harvey, “Let England Shake”, que 
sai em Fevereiro.

“Disco Voador”, que os Clã apresentam amanhã e depois em concerto, 
é a primeira pedra do Estaleiro, um programa das Curtas de Vila do Conde 
que também trará Twin Shadow (em baixo) a Portugal, em Maio  
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compositor: “Begin Again”, de 
Kenneth Silverman (Alfred A. 
Knopf ), acompanha Cage desde a 
sua infância como filho único de um 
inventor falhado (“patenteou de 
tudo, de submarinos a ‘sprays’ 
nasais, mas nunca conseguiu 
converter as suas ideias em 
sucessos comerciais”, 
recorda o “New York 
Times”) e de uma 
colunista social do “Los 
Angeles Times” até à 
morte que o separou, 
com quase 80 anos, do 
seu companheiro, o 
coreógrafo Merce 
Cunningham. “Cage era 
guiado por um ideal de 
inocência” e o seu 
grande objectivo era 
compor uma música 
“não contaminada pela 
história”, sintetiza o 
biógrafo.

Silverman passa a pente fino a 
heterodoxa obra de Cage (da música 
à poesia, da pintura à política, da 
filosofia à tipografia) sem o saber 
técnico de um musicólogo, mas 
com o detalhe de um taxidermista 
(antes de se dedicar a Cage, 
Silverman biografou Houdini) e 
recupera o lado menos conhecido 
da vida de Cage, incluindo aquilo a 
que o “NYT” chama “uma vida 
erótica às vezes tempestuosa”. 
Merce Cunnigham, claro, faz figura 
de protagonista, mas antes desse 
encontro fulminante há o 
casamento com Xenia Kashevaroff, 
que o fotógrafo Edward Weston 
descreveu como “a pagã mais 
deliciosamente imoral” do seu 
tempo. Pelas páginas de “Begin 
Again” passam, de resto, algumas 
das maiores figuras da história da 
cultura ocidental no século XX: 
Arnold Schoenberg e Pierre Boulez, 
Leonard Bernstein e Morton 
Feldman, Robert Rauschenberg e 
Yoko Ono.

João Tordo 
traduzido
O romance “O Bom Inverno”, de 
João Tordo, será brevemente 
publicado em França, pela Actes 
Sud, e em Itália, pela Cavallo di 
Ferro. O quarto romance de João 
Tordo terá, também, uma edição 
brasileira, da responsabilidade da 
editora Língua Geral, que já 
publicou “As Três Vidas”, embora 
as negociações ainda estejam a 
decorrer. 
Entretanto, em Fevereiro, chegará 
às livrarias “O Livro dos Homens 
sem Luz”, o primeiro romance de 
João Tordo, que será reeditado, pela 
primeira vez, com a chancela da 
Dom Quixote.

incondicional”, desmistifica, 
segundo o “Le Monde”, esse 
universo que temos como 
referência. É um olhar sem 
nostalgia sobre um mundo que 
tratava por tu Beckett, Barthes, 
Deleuze, Robbe-Grillet ou 
Burroughs, onde o sexo e a cocaína 
faziam aguentar as noites em que se 
discutia mais do que filosofia. 
Foucault, homossexual masoquista, 
é aqui mostrado como alguém que 
propunha trips de LSD aos seus 
amigos, usando as suas teorias de 
libertação do pensamento para 
defender a promiscuidade sexual.

John Cage 
em nova biografia
O extraordinário percurso de John 
Cage (Los Angeles, 1912 – Nova 
Iorque, 1992) preenche as 483 
páginas de uma nova biografia do 
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“Quadros Portuenses” de 
Agustina e António Cruz
Só falta um filme, “O Pintor e a Cidade” (1956), de Manoel de 
Oliveira, para que pudesse ser a edição perfeita e definitiva sobre 
um certo Porto. Não que o editor não o tivesse tentado, mas teve 
de se ficar por estes “Quadros Portuenses” em apenas duas 
dimensões, recuperados e reencenados a partir das aguarelas de 
António Cruz (1907-1983) e da escrita de Agustina. “Quadros 
Portuenses” é o mais recente gesto editorial de José da Cruz 
Santos, com a chancela Modo de Ler – é o regresso à exposição 
que, em 1982, na Casa do Infante, consagrou finalmente, ainda 
em vida, o seu tio como “o pintor do Porto”, e ao texto 
fundamental que então lhe foi dedicado pela autora de “A Sibila”.
“As aguarelas de António Cruz, sabeis como são: dão a luz da 
cidade, a luz violeta e dourada do Paris de Outono. O requinte 
desta cidade negociadora vem da luz, diferente da de Lisboa, 
que é africana, loira, seca. Aqui, os nevoeiros derramam aquela 
água verde que parece açucarada”, escreveu então Agustina.
A esta leitura iluminada da obra do “Turner portuense” – as 
analogias entre a obra de Cruz e a do paisagista romântico inglês 
são recorrentes –, a edição “Quadros Portuenses” acrescenta 
mais uma dezena de “vistas do Porto” que Agustina foi tecendo 
ao longo dos anos, numa recolha realizada pelo seu marido, 
Alberto Luís. É ele, de resto, quem prefacia o livro, com um texto 
inédito em que explica pertencer, aquele, a “uma espécie rara 
de publicação, que tem como criadores originais a escritora 
Agustina Bessa-Luís e o pintor António Cruz”, enfrentando 
ambos, contudo, de forma separada e livre “a realidade do 
espaço existencial da cidade”.
Além de uma vintena de reproduções de quadros de Cruz, esta 
caixa criteriosamente desenhada pelo designer Rui Mendonça 
contém ainda tiragens especiais de dez aguarelas do pintor. Ao 
lançar esta edição, Cruz Santos apresentou-a como o seu último 
trabalho sobre a sua cidade. Como já tinha acontecido noutras 
ocasiões – e ainda bem –, não cumpriu o prometido: tem já na 
calha um novo livro sobre o Porto, desta vez a partir da 
fotografia de João Menéres, que será comentada por Miguel 
Veiga.
Também para este ano, que antecede o do 50º aniversário do 
início da sua actividade editorial, Cruz Santos irá reeditar a obra 
completa de Eugénio de Andrade e mostrar como dialogam a 
poesia e a pintura de alguns nomes fundamentais da cultura 
portuguesa: Antero de Quental e Columbano Bordalo Pinheiro, 
Cesário Verde e Henrique Pousão, Fernando Pessoa e Almada 
Negreiros, Teixeira de Pascoaes e Amadeo de Sousa-Cardozo, 
Sophia de Mello Breyner e Vieira da Silva, Jorge de Sena e José 
Rodrigues. Os “comentadores” destas duplas serão José-Augusto 
França e Vasco Graça Moura. Sérgio C. Andrade

John Cage de Arnold 
Schoenberg a Yoko Ono 
em “Begin Again”

Foucault desvendado na sua intimidade, 
em “Ce qu’aimer veut dire”, do seu “amante 
ocasional” Matthieu Lindon

ca 

a

 

z, 

“Quadros Portuenses” reúne, numa edição de luxo
da Modo de Ler, textos de Agustina e aguarelas 
de António Cruz

Dom Quixote.
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“O Bom Inverno” vai chegar a França e a Itália
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“Às vezes sinto-me como alguém que 
está ali para carregar as malas aos ac-
tores. Malas cheias de coisas que eles 
vão usar conforme os seus impulsos”, 
diz Krystian Lupa, encenador, polaco, 
68 anos, voz sumida, atirada para a 
janela, como se não estivéssemos na 
mesma sala. Olha lá para fora porque 
é o que lá está que o motiva. O teatro 
é só um meio para lá chegar. Os acto-
res também. E, no entanto, isso é tu-
do. “A encenação não é mais do que 
a intervenção corporal de uma per-
sonagem suplementar”, começa por 
dizer, como quem atira uma verdade 
maior, sabendo do seu inabalável es-
tatuto de príncipe do teatro europeu. 
Mas, depois, como se se tivesse ouvi-
do e percebido que era uma vaidade, 
explica-se: “As pessoas esperam que 
o teatro lhes diga tudo. Que lhes diga 
como devem viver, o que fazer, como 
agir. Esperam do teatro mais do que 
o que ele pode dar. E, por isso, não 
ouvem, nem vêem, o que o teatro diz 
e dá: a possibilidade de reflectirmos 
sobre a nossa própria vida.” 

“Fim de Partida”, de Samuel Be-
ckett, que hoje e amanhã se apresen-
ta no Teatro Municipal de Almada, é 
o melhor exemplo para entrar dentro 
desta ideia de um teatro que é só um 
início. “O início de tudo”, diz Lupa. 
A peça, um tratado sobre a solidão, o 
envelhecimento e a manipulação, dei-
xa muitas pistas: “É preciso ver o que 
está a ser dito e ouvir o que está a ser 
mostrado”, resume Krystian Lupa, 
olhando-nos nos olhos.

Ao longo dos anos, num território, 
o teatro polaco, construído à sombra 
de nomes míticos como Jerzy Groto-
wski e Tadeusz Kantor, Lupa radica-
lizou o discurso sobre a validade da 
encenação, recusando metodologias 
que levassem o actor a ser o execu-
tante perpétuo de um modelo. Che-
gou mesmo a dizer, em Abril de 2009, 
em Wroclaw, quando recebeu o Pré-
mio Europa para o Teatro, que o mé-
todo defendido por Grotowski era 
uma farsa. Foi um pequeno escânda-
lo: Lupa é considerado o discípulo do 
grande encenador polaco. “O que 
quis dizer”, explica, “é que não acre-
dito num teatro que possa existir sem 
que as pessoas estejam realmente pre-
sentes. É preciso manter a insanidade 
do actor, sim, mas é preciso que este-
jam presentes sem a necessidade de 
encontrarem subterfúgios no passado 
para justificarem as suas acções no 
presente. Os actores não podem achar 
que a personagem não lhes perten-
ce.”

A mesma exigência aplica-a si: 
“Aquilo que faço é observar”. “Entro 
num túnel sem ter medo de não lhe 
ver o fim.” É por isso que, ao longo 
dos anos, construiu um percurso que 
teve o teatro como ponto de passagem 
e não como fim em si mesmo. “O te-
atro só me interessa na medida em 
que é um formato que me permite 

falar sobre o que me rodeia. Faço-o 
porque quero prolongar a existência 
de certas coisas na minha vida. Faço-
o, sobretudo, porque não existe fora 
do dia-a-dia. É melhorado pelo dia-a-
dia.”

Quando, a três dias da estreia de 
“Fim de Partida”, em Madrid, disse 
aos actores, durante um ensaio para 
a imprensa, que a partir desse dia se-
ria “um tirano”, a sala riu-se, mas ver 
Lupa a trabalhar com os actores, a 
pedir-lhes que deixem de ter medo, 
que se soltem, que percebam que não 
vale a pena protegerem-se, num tom 
que nunca se percebe se é de frustra-
ção ou de pressão, pode ser uma ex-
periência assustadora. 

Na cerimónia de comemoração dos 
65 anos do Teatro Polski, em Wroclaw, 
que decorreu na semana passada, 
Lupa foi o único que não subiu ao pal-
co para ser agraciado com uma ordem 
honorífica, porque já antes o tinha 

“Repetir não me 
interessa. 
Não acredito em 
modelos. Acredito 
no que é dado pelas 
pessoas com quem 
trabalho. As coisas 
são uma experiência, 
não há que ter medo. 
E quem tiver medo 
que saia”

a sawsxNatus 
perbit in tus 
pro hacis vo, 

nihil teris 
Maedem are 

macciam, 
consus Catus 

ad iaesicide 
esus, 

nostoribunum 
ve, constandi

Deixem passar o p
Krystian Lupa, um dos maiores encenadores europeus, 

em Almada, convida-nos a entrar, como se fosse a primeira v
súmula do seu teatro: um lugar de exigência que põe em 

Krystian Lupa 
(Polónia, 

1943)  
construiu o 

seu percurso 
num 

território, o 
teatro polaco, 
dominado (e, 
para o bem e 

para o mal, 
minado) pelos 

míticos 
Grotowski e 

Kantor
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princípe Krystian
, chega, aos 68 anos, fi nalmente a Portugal. Hoje e amanhã, 

a vez, no universo de Samuel Beckett. “Fim de Partida” é uma 
m causa o presente. Tiago Bartolomeu Costa, em Wroclaw
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Esta pode ser a primeira 
encenação que Krystian 
Lupa faz de Samuel Beckett 
mas é o próprio que diz que o 
autor irlandês foi uma fi gura 
presente no seu teatro. “Fiz 
muito teatro beckettiano nas 
minhas encenações de Thomas 
Bernhard”. Lupa refere-se ao 
modo como enfrentou estruturas 
abstractas. E à gestão de 
personagens que parecem 
irreais, sem território, e que, 
na verdade, são explorações 
profundas dos vícios humanos.

Quando chegou a vez de “um 
Beckett a sério”, esperava-se 
que se interessasse por um outro 
texto, que acentuasse linhas 
determinantes do seu trabalho: 
a presença do actor num espaço 
fi ccionado, a reverberação da 
palavra, o tempo como factor 
oxidante das relações. “Fim de 
Partida” surgiu através de um 
convite de José Luiz Gómez, 
actor e director do Teatro de 
La Abadía, em Madrid, e Lupa 
aceitou-a mesmo sabendo que 
não era uma escolha evidente. 
“Eu também achava que seria 
‘À espera de Godot’, mas o que 
me incomoda nessa peça é que 
a ideia de espera já está inscrita 
no título. E isso determina, 
e limita, todo o nosso olhar. 
Beckett precisa ser lido em 
Braille para ser entendido. São 
textos que precisam de ser 
tocados para serem percebidos. 
É como se debaixo do texto 
houvesse outro texto. E esse 
texto precisasse ser sentido”. 
Krystian Lupa, que nunca 
tinha encenado uma peça de 
Samuel Beckett, descobriu “um 
génio”. A estreia aconteceu a 
10 de Abril de 2010 e depois 
“Fim de Partida” percorreu 
várias cidades espanholas, até 
terminar a sua digressão em 
Barcelona. Almada é o primeiro 
lugar onde se apresenta desde 
então. 

José Luis Gómez, que é 
o protagonista de “Fim de 
Partida” (e que vimos em 
2005, no Porto, a levantar do 
chão Manuel Azaña, o último 
Presidente da República 
espanhol), diz que  Lupa “propõe 
algo de muito raro no teatro 
contemporâneo”: “Durante 
muito tempo, Beckett foi feito 
seguindo à risca as didascálias, 
que travavam o olhar dos 
encenadores. O que Lupa faz é 
integrá-las dentro da encenação 
e criar as suas, inventando uma 
nova liberdade dentro do texto”. 

“Beckett tinha medo dos seus 
contemporâneos”, conta-nos 
Lupa. “E defendeu o seu texto o 
mais possível das intervenções 
dos encenadores. Achava, com 
razão, que não o iam perceber 
e, por isso, protegia-se dizendo 
exactamente como fazer os seus 
textos”. O encenador polaco 
diz que descobriu em Beckett 
“uma linguagem inventada que 

era só um pretexto, um ponto 
de partida”. “Ele não quer que 
façamos o que lá está, quer 
que o entendamos. E quando o 
entendemos, podemos fazer o 
que queremos”. “Para Lupa”, 
continua José Luiz Gómez, “o 
importante não é o simbolismo, 
mas o artefacto. O simbólico, 
que existe na arte desde sempre, 
é em Lupa uma coisa muito 
elaborada. Não é um olhar 
retórico nem inconsciente. 
É sempre uma possível 
interpretação de algo.” 

O cenário é disso melhor 
exemplo. Parece um “bunker” 
consumido pela humidade e 
Lupa confi rma-o: “Havia um 
‘bunker’ onde eu brincava 
quando era miúdo. Eu era o 
líder daquele grupo”. Meter 
“Fim de Partida” num “bunker” 
permite uma proximidade cara 
a Lupa, tal como a cozinha de 
“As Presidentes”, que recordava 
a cozinha onde viveu até aos 14 
anos, numa escola abandonada 
que os seus pais adaptaram. São 
detalhes, diz, mas materializam 
a liberdade com que trabalha, 
em “campo aberto”. Mesmo 
assim, tudo aqui surge do texto. 
“São textos que, não apenas pelo 
que dizem, mas também pelo 
modo como são feitos, permitem 
descobrir aspectos ocultos da 
realidade”, sublinha Gómez.

Pura maldade
“Fim de Partida” (“Endgame”, 

no título original) foi a quinta 

peça que o Prémio Nobel 
da Literatura escreveu, em 
1957, e descrita friamente 
coloca-nos em frente a um 
homem, Hamm – “é mesmo 
um homem?, pergunta-se 
Lupa –, cego – “é mesmo 
cego?, insiste o encenador 
–, que manipula um outro 
homem, Clov, aprisionando-o 
num espaço irreconhecível. 
A dada altura surgem duas 
fi guras, dois velhos, que, por 
maioria de razão, entendemos 
– “ou queremos entender”, 
sublinha Lupa –, como os 
pais de Hamm. Como entram 
e saem daquela sala, só com 
uma janela, ninguém sabe. “O 
melhor teatro não é aquele que 
começa quando chegamos, 
é aquele que já lá está”, diz 
Lupa. E essa experiência, 
“de presença e ausência do 
explicito”, é aqui materializada 
pela transformação do papel 
de Clov num papel feminino. 
Por sugestão de José Luiz 
Gómez, Lupa atribuiu-o à 
actriz Susi Sánchez, porque 
“tinha a intuição de que seria 
o mais adequado”: “Só depois 
é que comecei a refl ectir sobre 
o impacto desta alteração”. 
Explica: “Segundo a tradição 
hebraica, o mal é passado de pai 
para fi lho. Hamm carrega um 
segredo que não revela. Pode 
ser o pai daquela outra fi gura, 
que não sabe o que é, porque 
sempre aceitou como verdade 
o que Hamm lhe dizia. Hamm 

joga com isso, prendendo-o 
ali. Ele sabe que Clov é uma 
mulher, o público sabe, mas 
Clov não. Ser uma mulher altera 
a relação de forças num texto 
que fala de poder”. A ideia de 
que possa também representar 
um novo início, através de um 
eventual fi lho, não desagrada a 
Lupa. “Mas isso é uma escolha 
que ela desconhece. Eles estão 
aprisionados.”

Lupa fala ainda da falsidade 
que existe na peça. “Será Hamm 
mesmo cego ou um actor a 
fazer de cego? Clov duvida da 
honestidade de Hamm, mas não 
pode fazer nada”, descreve. E 

será sob esse manto tenso que o 
espectador se vai instalar. “Eu 
diria que, numa primeira leitura, 
este é um texto de pura maldade, 
mas se há maldade é a mesma 
que cada um guarda em si 
mesmo. E mostra que o horror, a 
maldade e a violência são coisas 
comuns a todos os homens”, 
analisa Goméz.

“A peça é feita para que o 
público a veja, não para que 
o público a ouça. Ouvir é o 
menos importante”, diz-nos o 
encenador. Fala do momento 
em que Clov vai até à janela e, 
usando um monóculo, espreita 
e, em vez do mar, vê “pessoas 
enlouquecidas que se dirigem 
para aqui”. Essas pessoas são o 
próprio público. 

Lupa aceita a comparação 
desse momento da peça ao 
quadro “Las Meninas”, de 
Velázquez, que retratou num 
jogo de espelhos, ao centro da 
pintura, os reis a observarem o 
pintor a retratar as fi lhas. “Sim, 
Beckett está a falar de quem os 
observa e está dentro do palco: 
os espectadores”. José Luis 
Gómez diz também que “Beckett 
tenta fazê-lo com o mínimo de 
palavras possíveis, o que muito 
se adequa ao teatro de Lupa. 
Ele, tal como Samuel Beckett, 
põe em causa a paisagem 
verbal tradicional. Propõe que 
assistamos a algo que está em 
cena e que é muito  excepcional. 
E pede-o das formas menos 
evidentes”, resume. T.B.C.

No “bunker” de Samuel Beckett

“Tal como Samuel 
Beckett, [Krystian 
Lupa] põe em causa 
a paisagem verbal 
tradicional. Propõe 
que assistamos a algo 
que está em cena 
e que é muito 
excepcional”
José Luis Gómez, 
protagonista de “Fim 
de Partida”

Ao primeiro embate, Krystian Lupa descobre um autor que revela o mal que existe em cada um de nós: José Luiz Gómez, protagonista 
deste “Fim de Partida” que veremos este fi m-de-semana no Teatro Municipal de Almada, diz que Lupa foi quem melhor percebeu Samuel Beckett.

O protagonis-
ta de “Fim de 
Partida”, José 
Luis Gómez, 
contracena 
com Susi 
Sánchez: por 
sua sugestão, 
Krystian 
Lupa 
transformou 
o Clov de 
Beckett 
numa mulher
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sido – “tenho várias coisas dessas”. 
Mas foi a ele que todos se dirigiram. 
“Mestre”, “amigo”, “guia”, foram al-
guns dos cumprimentos. E ele agra-
deceu, como se não fosse nada com 
ele, sabendo que o que lhes dá fica 
para sempre. Depois conta-nos como 
estão a correr os ensaios da peça que 
está a encenar, intercalados com as 
aulas em Varsóvia. “Peço-lhes que 
improvisem sempre tudo. E depois 
que repitam o que fizeram. E vemos 
os vídeos. E conversamos. Tem de ser 
uma coisa construída por todos.” 

Há na sua voz uma genuína defesa 
do teatro enquanto processo colecti-
vo, dizemos-lhe. Ele sorri e acrescen-
ta, voltando-se para a janela: “Um 
processo colectivo que eu coman-
do”.

O artesão
O facto de Lupa ter começado pela 
pintura e pela ilustração justifica, em 
grande medida, o modo como olha 
para os textos. É um olhar demorado, 
artesanal, aperfeiçoado, que quer en-
frentar o texto como um bloco que 
não contenha em si mesmo as respos-
tas, mas que o ajuda a procurá-las. 
“Acredito que os desafios que me são 
colocados são sempre colocados por 
mim. Têm a ver com dúvidas que te-
nho. Eu não começo um novo traba-
lho – em rigor eu nunca começo, es-
tou sempre em caminho, sempre 
atento ao que não conheço – a dizer 
o que quero fazer, aonde quero che-
gar e o que vou fazer para lá chegar”, 
resume. “Colecciono as coisas con-
forme elas aparecem.” “Coleccionar”, 
aqui, é a palavra-chave para o seu te-
atro, feito de apontamentos, de para-
gens, de diálogos que voltam a per-
guntar a razão de ser e de pertencer 
àquele espaço e àquele tempo. “As 
referências que temos são aquelas 
com as quais conseguimos trabalhar. 
Não há, ou não deve haver, uma hie-
rarquia de referências”, explica.

Os textos que escolheu, em grande 
medida literários e não teatrais, inse-
rem-se numa lógica de “engrandeci-
mento do papel do teatro”. Das qua-
se 70 encenações que assinou desde 
1976, grande parte foram criações su-
as, como “Factory 2”, apresentado 
pela primeira vez em 2008, mas que 
em 2010 teve honras de abertura do 
Festival d’Automne em Paris: é um 
grande fresco de oito horas constru-
ído a partir do universo de Andy Wa-
rhol, e a primeira parte de um trípti-
co sobre a imagem e o poder, que 
começou com Marilyn Monroe, e ao 
qual se seguirão Georges Gurdjieff, 
mítico líder espiritual de origem ar-
ménia, defensor de um “cristianismo 
esotérico”, e a filósofa Simone Weil. 
Houve ainda adaptações de textos 
literários e, entre estas, verdadeiros 
monstros da literatura como “Assim 
Falava Zaratustra”, de Nietschze, “O 
Homem sem Qualidades”, de Musil, 
“Margarita e o Mestre”, de Bulgakov, 
“Os Irmãos Karamazov”, de Dostoié-
vski, ou “Das Kalkwerk”, de Thomas 
Bernhard (em português, “A Calei-
ra”). “A literatura permite que possa-
mos viajar na história sem a pré-de-
terminação do texto teatral, que é 
centrífugo e unívoco. O pensamento 
não é linear. O olhar também não. Os 
textos não-teatrais permitem-me ver 
a paisagem como um todo e ir esco-
lhendo em vez de ir eliminando”, ar-
gumenta. No teatro contemporâneo, 
continua, “os autores estão muito 
preocupados em pôr coisas na boca 
das pessoas que elas não dizem, que 
não são a realidade. Ninguém fala, ou 
pensa, assim.” É por isso que Lupa se 
opõe a uma função prática, “executi-
va e imediata”, do teatro: “O teatro 
não apresenta morais, por muito que 
os autores o queiram e o público o 
espere. O teatro não existe para nos 

substituir. Existe como nós existimos 
e faz-se todos os dias.”

Ao longo dos anos, o encenador 
posicionou-se como o expoente má-
ximo de um teatro que ele próprio 
define como “um teatro de descober-
ta”, em oposição a um teatro de ex-
piação interior. “O teatro é um pro-
cesso de mentiras através do qual 
fazemos um percurso de conheci-
mento. Há quem prefira armadilhar 
tudo. Eu prefiro estar sempre a co-
meçar. E gostava que começassem 
comigo. Talvez seja ambicioso. Mas 
gostava de ter pessoas dispostas a co-
meçar constantemente.” 

A vida que temos
Esta maneira de olhar para o texto 
teatral fez com que, ao longo dos 
anos, fosse escolhendo criteriosa-
mente os dramaturgos que encenou. 
Não há na sua longa lista um Shakes-
peare, um Brecht ou uma tragédia 
grega. Há Tchékhov, é certo (“As Três 
Irmãs”, “Platonov”, numa versão que 
juntava “O Cerejal”), e houve Yasmine 
Reza (“Arte”), Peter Weiss (“Marat/
Sade”), Dea Loher (“As Relações de 
Clara”) e Werner Schwab (“As Presi-
dentes”). E Beckett, só este: “É o me-
lhor”. Mas há sobretudo uma dúvida: 
“Quantas peças vale a pena montar 
mais do que uma vez? Damo-nos con-
ta de que não são assim tantas. Não 
andaremos a contar, todos os dias, as 
mesmas histórias e os mesmos mitos? 
E o essencial, no teatro, não estará, 
precisamente, lá fora?”. Por isso, as-
sume: “Quando começo a lutar com 
um autor, começo a revelar as minhas 
imagens. Corro o risco de fazer figura 
de parvo, arrisco-me ao desastre. Mas 
que tipo de artista é aquele que tem 
medo?”

Lupa não tem medo. Não tem se-
quer um apego nostálgico às suas pe-
ças. Encenou “As Três Irmãs” para o 
American Repertory Theatre, fez 
“Fim de Partida” para o Teatro de La 
Abadía, de Madrid, é regular no Tea-
tro Polski, em Wroclaw, para onde 
fez, entre outras, “As Presidentes” – 
impressionante encenação de um 
texto “sobre o negrume que há na 
natureza humana” –, que circula há 
mais de dez anos, tem a sua compa-
nhia em Varsóvia. “As peças, faço-as 
e ganham vida. Ganham a vida delas. 
Eu gosto de ser um veículo que dá 
vida a estas peças. Interessa-me ape-
nas o que está ali à frente.” E aponta 
para a janela, onde vemos uma cida-
de gelada, quase vazia, de árvores 
despidas.

Há no seu trabalho uma insatisfa-
ção permanente que o impede sequer 
de pensar que se possa falar de um 
método. Lupa nunca faz de Lupa. 
Quando muito, organiza-se. “Repetir 
não me interessa. Não acredito em 
modelos. Acredito no que é dado pe-
las pessoas com quem trabalho.” Não 
é um método, é uma ética. “As coisas 
são uma experiência, não há que ter 
medo. E quem tiver que saia.” 

Esta violência, que de vez em quan-

do surge na sua voz, e surge também 
nas instruções aos actores, materia-
liza-se, depois, em espectáculos de 
uma clareza desarmante. São, como 
ele próprio os define, “paisagens ima-
ginárias activas”, em que o tempo é 
um dos factores fundamentais. O seu 
teatro é um teatro de presença e de 
observação: “Aquilo que me interessa 
no tempo é a possibilidade de se pas-
sarem coisas enquanto esperamos. 
Parece muito evidente, mas se pen-
sarmos que o teatro acontece num 
tempo e num espaço específicos, re-
flectindo ou recriando, às vezes, um 
outro tempo e um outro espaço, pe-
rante pessoas que trazem consigo o 
seu próprio tempo, torna-se evidente 
esperar. Porque é durante a espera 
que vamos poder ver as coisas como 
elas são. Gosto do lado concreto do 
tempo, da possibilidade que nos dá 
de nos perguntarmos o que estamos 
a fazer com ele. E, assim, podermos 
perguntar que vida escolhemos 
ter.”

O Ípsilon viajou a convite 
do Teatro Municipal de Almada

Ver agenda de teatro na pág. 47

“Quntas peças vale a
pena montar mais do 
que uma vez? Damo-
nos contas de que não 
são assim tantas. 
Não andaremos a 
contar, todos os dias, 
as mesmas histórias? 
E o essencial, 
no teatro, não estará, 
precisamente, 
lá fora?”

O cenário de “Fim de Partida”, 
um “bunker” consumido pela 
humidade, remete directamente 
para a infância do encenador
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Inês Sapeta Dias, 30 anos, tem con-
centrado a sua actividade na área do 
documentário. Actualmente, é parte 
integrante da equipa de programação 
do Panorama — Mostra de Documen-
tário Português, e mantém um traba-
lho de investigação sobre programa-
ção cinematográfica.

O seu interesse pelo cinema veio 
do espaço de reflexão proporcionado 
pela faculdade. “As aulas de História 
do Cinema de José Manuel Costa fo-
ram essenciais para mim. Foi quando 
comecei a perceber que o cinema, se 
calhar, resolvia uma série de coisas 
em que gostava de pensar. Não sabia 
bem o campo dessas reflexões e o ci-
nema veio oferecê-lo” – um prazer de 
ver cinema que se aliou, portanto, ao 
prazer em pensá-lo. A sua experiência 
pessoal viria também a passar pela 
Videoteca Municipal de Lisboa, e é 
igualmente autora do filme “Retrato 
de Inverno de uma Paisagem Ardida” 
(2008), documentário de contornos 
experimentais que mostra o interesse 
pelas mutações naturais de uma ima-
gem.

“Num debate da Videoteca”, diz-
nos, “durante a programação da série 

‘O Nosso Caso’ de Regina Guimarães 
e Saguenail, os realizadores queixa-
vam-se da qualidade técnica das ima-
gens, e a convidada Eduarda Dionísio 
disse que talvez a má qualidade téc-
nica permitisse ver a boa qualidade 
da imagem. Fiquei a cismar nesta 
ideia. Comecei a apoderar-me da 
questão quando vi ‘O Evangelho Se-
gundo São Mateus’ (1964) de Pasolini: 
no caminho para a crucificação sobre 
um sol de meio-dia que retira as som-
bras, a câmara aparece como mais um 
corpo no meio da procissão. De re-
pente, as caras confundem-se com as 
montanhas, entrando e saindo do fo-
co da câmara.” Para Inês Sapeta Dias, 
“esse desfocado permitiu-me perce-
ber essa imagem que aparece quando 
há uma perturbação no mecanismo 
cinematográfico, faz-nos esquecer a 
ilusão da ficção e ver o próprio meca-
nismo a formar a sua imagem.” Todos 
os filmes escolhidos por Inês Sapeta 
Dias remetem, de uma forma ou ou-
tra, para essa mesma questão. “Fil-
mes como ‘La Jetée’ (1962) de Chris 
Marker e ‘Branca de Neve’ (2000) de 
João César Monteiro param o meca-
nismo cinematográfico para dizer que 
o cinema está noutro sítio. Seja escon-
dendo, tapando ou deixando a ima-
gem de fora, dizem-nos que o cinema 
não está, se calhar, naquilo que nós 
vemos imediatamente.” A sessão se-
guinte é dedicada a “Les Hautes Soli-
tudes” (1974) de Philippe Garrel, filme 
mudo e “o único que poderia estar 
depois de ‘Branca de Neve’”. Os res-

tantes filmes “dão um passo atrás pa-
ra ver as coisas de outra maneira, têm 
todos um efeito de distanciação.” As-
sim, se a sessão de “79 Primaveras” 
(Santiago Alvarez, 1969), “Le Mystère 
Picasso” (Henri-Georges Clouzot, 
1976) e “Histoire(s) du Cinéma 4B (les 
signes parmi nous)” ( Jean-Luc Go-
dard, 1998) formam um olhar sobre 
o uso das imagens e a sua política, é 
na junção de “Four of Andy Warhol’s 
Most Beautiful Women” (Andy Wa-
rhol, 1964), “L’arrivée d’un train en 
gare de La Ciotat” (Louis e Auguste 
Lumière, 1895), “Wavelength” (Micha-
el Snow, 1967), “Tung” (Bruce Baillie, 
1966) e “Film in Which There Appear 
Edge Lettering, Sprocket Holes, Dirt 
Particles, Etc.” (George Landow, 1965-
66) que nos debruçamos sobre os re-
feridos mecanismos de filmagem e 
suas partículas. “Langlois dizia que a 
programação é para fazer falar os fil-
mes. Acrescento que é também pô-los 
a conversar, fazendo passar a história 
do cinema, o amor por ele e um pro-
blema cinematográfico. Esta progra-
mação permite juntar o crítico, o ci-
néfilo e o historiador, é feita a partir 
do meu interesse nesses lugares, uma 
mistura de um cinema que vi e gosto, 
mas também uma maneira de pensar 
esse problema.” Para a programado-
ra, esta é uma nova oportunidade de 
abertura da instituição que forma es-
se espaço. “A Cinemateca deve ser o 
lugar de criar dinâmicas e raciocínios 
sobre o cinema. É um lugar funda-
mental para isso.”

“Langlois dizia que a programação é para fazer falar os filmes. 
Acrescento que é também pô-los a conversar...”

Cinemateca
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“O Evangelho 
Segundo São 
Mateus”, de 
Pier Paolo 
Pasolini

No seu 30.º 
aniversário, 
abre-se ao 
presente. 
O desafi o – 
uma pergunta 
encabeça 
o novo ano 
da instituição: 
“O que é 
programar 
uma 
cinemateca 
hoje?” – traduz-
se em cinco 
cartas brancas 
a realizadores, 
programadores 
e críticos cuja 
cinefi lia passou 
pela Barata 
Salgueiro, 
em Lisboa. 
Francisco 
Valente

Inês Sapeta Dias 

O mecanismo da imagem
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André Dias, 36 anos, vem também da 
área de investigação, sendo que o seu 
trabalho também se destaca pela or-
ganização de ciclos em Portugal e no 
estrangeiro, assim como pelo seu tra-
balho crítico no blogue “Ainda não 
começámos a pensar”, onde se en-
contra espelhado o seu interesse no 

cinema como ponto de encontro pa-
ra a reflexão sobre a cultura contem-
porânea. As suas escolhas para a Ci-
nemateca reflectem, do mesmo mo-
do, o desenvolvimento do seu 
trabalho em diversos pontos do mun-
do. “Vi alguns destes filmes em via-
gem. Descobri-os na Austrália, no 

Brasil, ou aqui, quando estudava do-
cumentário com José Manuel Costa. 
São filmes que estão em sítios obscu-
ros por que a notoriedade dos reali-
zadores não é clara.” A sua ideia de 
ver cinema, contudo, não se confun-
de com uma ideia fechada do seu cul-
to. “Não vejo a cinefilia como algo 
estanque. São coisas cruzadas, há 
uma promiscuidade muito grande 
entre o cinema e o mundo, e é isso 
que faz a sua força. Acredito na cine-
filia como algo virado para fora: a po-
lítica, a teoria, aquilo que está vivo no 
mundo.” Uma força de relações entre 
o mundo e as imagens que cultivou 
na sala de cinema e trabalhou no 
mundo exterior. “Estar numa sala 
com outras pessoas muda completa-
mente: há respirações, sustos, risos.” 
O início da cinefilia “pode começar 
por um obscuro filme australiano so-
bre um escritor que ninguém conhece 
[“Words and Silk: The Imaginary and 
Real Words of Gerald Murnane”, Phi-
lip Tyndall, 1989]”, ou mesmo “Behin-
dert” (1974) de Stephen Dwoskin, um 
filme que é “um tratado sobre o rosto, 
com imensos grandes planos, de for-
ma quase obsessiva.” A cinefilia é, 
hoje, “uma espécie de dança: um pé 
no mundo e outro no cinema. Quando 
se acentua o ensimesmamento do ci-
nema, fujo para o mundo. Quando o 
mundo é precário e quer impor-se ao 
cinema, fujo para o cinema. Interes-
sam-me essas passagens.”

As suas escolhas vêm na sequência 
de outras propostas já feitas à Cine-

mateca, pois para André Dias “não é 
possível separar o acto de programar 
da instituição a que estás a responder. 
É evidente que, na Cinemateca, tenta-
se fazer algo que, de certa forma, ela 
não faz.” Por outro lado, o pensamen-
to deve vir dos próprios filmes, pois 
“são eles que pedem as ligações uns 
aos outros e não ligações meramente 
temáticas.” Assim, a função de quem 
programa é, também, ir ao encontro 
da necessidade dos filmes — os espec-
tadores. “Os filmes são necessários, 
e sendo assim, há que encontrar a 
quem é que o são. Vou tentar fazer 
uma divulgação específica para ‘Near 
Death’ [Frederick Wiseman, 1989] 
para as pessoas que trabalham nessa 
área [os cuidados intensivos hospita-
lares], por que acho que há uma inte-
ligência no filme que pode ser útil. No 
caso de Ozualdo Candeias [“A Heran-
ça”, 1971], deve ser dos poucos reali-
zadores que vem do mundo: era ca-
mionista e comprou uma câmara 
para filmar homens e pessoas que es-
tão na miséria. Seria um gesto políti-
co ter essa comunidade brasileira 
emigrante em Portugal e trazê-la para 
dentro da Cinemateca, tornando-a em 
algo permeável e não num museu no 
sentido cultural estrito. A Cinemateca 
e outras instituições devem ir ao en-
contro das pessoas e fazer algo mais 
directo, menos cultural.”

Ricardo Matos Cabo tem trazido a Por-
tugal, através da organização de ciclos 
na Culturgest, Doc’s Kingdom, Doclis-
boa ou Temps d’Images, filmes que 
se oferecem a pensar a História do 
cinema. 
Ausente de Portugal, traça as inten-
ções das suas escolhas por texto, re-
alçando uma mesma linha: a escrita 
sobre cinema. “Todos os realizadores, 
à excepção de [René] Vautier [reali-
zador e argumentista], são excelentes 
escritores sobre cinema e muitos in-
cluíram essa escrita numa prática ar-
tística mais abrangente com vários 
pontos de contacto com o cinema. É 
um programa de filmes que nos mos-
tram o cinema, filmes acerca de ou-
tros filmes, referindo diferentes mo-

delos desse género, do cinema de 
ficção e de géneros documentais.” A 
sua carta branca “propõe uma histó-
ria das formas da representação, do 
desenvolvimento dos seus suportes 
e da montagem, mas igualmente uma 
história das pequenas narrativas, 
compondo um mosaico das próprias 
histórias do cinema”, oferecendo uma 
oportunidade de reflexão sobre o ci-
nema num dos seus espaços primor-
diais de exibição.

Assim, “Hapax Legomena I - VII” 
(1971-72) de Hollis Frampton é “uma 
tentativa crítica de pensar o cinema 
através do seus próprios meios, com 
referências à sua história, a textos li-
terários e à fotografia”. Frampton, 
nome central no pensamento sobre 

o cinema no séc. XX, recorre “à auto-
biografia para propor uma reflexão 
sobre as imagens e a temporalidade, 
assim como as relações entre a pala-
vra escrita e a imagem, e a montagem 
de imagem e som no cinema.” Do 
mesmo modo, “Routine Pleasures” 
(1986) de Jean-Pierre Gorin é “igual-

mente um filme sobre a possibilidade 
de ficção”, estando nos seus bastido-
res um “prazer de filmar motivado 
pela amizade entre o realizador e [o 
crítico de cinema e pintor] Manny 
Farber”, criando “um ensaio sobre o 
cinema, a América, e as razões por 
que se faz um filme.”

Um caso concreto da relação entre 
o homem e o cinema está em “Des-
truction des archives” (1985) de Yann 
Le Masson, “documento em bruto que 
mostra René Vautier a caminhar sobre 
os escombros dos seus próprios arqui-
vos, destruídos por um ataque en-
quanto testemunhava em tribunal 
contra Jean-Marie Le Pen [ex-líder do 
Front National, partido francês de 
extrema-direita].” Na mesma sessão, 
“Mourir pour des images” (1971) de 
Vautier, realizador cujas obras são tam-
bém “filmes de denúncia”, sendo que 

ambos os filmes assimilam dois gestos: 
“um cinema que testemunha os acon-
tecimentos e que permita compreen-
dê-los; e a atenção dada à relação entre 
os que filmam e os que são filmados 
através da memória e reconstituição 
oral, neste caso, da história do filme 
‘La mer et les jours’ [Raymond Vogel 
e Alain Kaminker, 1958].”

O seu interesse pelo cinema passa 
também por recuperar o olhar sobre 
movimentos esquecidos. Como 
“Delluc & Cie (La première vague, 1ère 
partie)” (1968) de Noël Burch e Jean-
André Fieschi, “um dos seus primei-
ros ensaios filmados acerca do cine-
ma.” “O interesse de Fieschi era reto-
mar o testemunho de uma época 
fundamental da história do cinema e 
propor uma vitalidade no trabalho de 
cineastas e críticos da década de 20, 
até então pouco reconhecida.” 

“A Cinemateca e outras instituições devem ir ao encontro das pessoas 
e fazer algo mais directo, menos cultural”

É um programa de filmes acerca de outros filmes, referindo diferentes 
modelos desse género, do cinema de ficção e de géneros documentais” 

André Dias 

Filmes para as pessoas

Ricardo Matos Cabo 

Uma história para o cinema

ca a abrir
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“Near Death”, 
de Frederick 
Wiseman

“Routine Pleasures”, de Jean-
Pierre Gorin, ‘La mer et les 
jours’, de Raymond Vogel e 
Alain Kaminker, e “Mourir pour 
des images”, de Eric Vautier
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João Pedro Rodrigues, 44 anos, é au-
tor de três longas: “O Fantasma” 
(2000), “Odete” (2005) e “Morrer Co-
mo um Homem” (2009), filmes que 
abraçam as paixões entre géneros e 
cujas referências se alimentam de um 
interesse cinéfilo. “O meu desejo de 
fazer filmes veio de ver filmes”, diz-
nos, “comecei a vê-los nos ciclos do 
João Bénard da Costa na Gulbenkian.” 

Continua a ir à Cinemateca como es-
pectador e lembra a relevância desses 
anos para a sua aprendizagem: “As 
folhas [de sala] de Bénard da Costa 
foram importantes para mim, apren-
di a ver filmes lendo o que ele escre-
via. Na escola de cinema, tive também 
professores importantes que me aler-
taram para como ver filmes: António 
Reis, Alberto Seixas Santos, Paulo Ro-

cha e Jorge Silva Melo”, cineastas 
cujas obras se encontram regularmen-
te na programação da Cinemateca.

Na sua carta branca, Rodrigues es-
tende o seu desejo de espectador a 
uma “ideia muito prática: aquilo que 
me apetecia ver agora para o meu tra-
balho, assim como mostrar filmes de 
realizadores que questionaram a lin-
guagem do cinema e não fossem vis-
tos há muito tempo.” Para João Pedro, 
o trabalho de fazer filmes está asso-
ciado ao trabalho de aprender a vê-
los. “A cinefilia tem algo de perigoso: 
não gosto de filmes de citações. Mas 
é assim que se desenvolve a intuição, 
nasce do trabalho de ver filmes e é 
essa sedimentação que faz o conhe-
cimento”.

Estando a preparar um filme em 
Macau, uma obra “que tem a ver com 
a representação do Oriente no cine-
ma”, optou por “Oriente” (1929) de 
Tod Browning, um realizador que lhe 
mostrou também “como filmar o cor-
po de um actor”, referindo a sua re-
lação de trabalho com Lon Chaney. A 
escolha de Tsai Ming-liang (“Os Rebel-
des do Deus Neon”, 1992) mostra tam-
bém o primeiro olhar do taiwanês 
sobre o corpo de Lee Kang-sheng, ac-
tor presente em todos os seus filmes. 
É “um dos realizadores dos últimos 
anos com quem senti mais proximi-
dade, pensei que o universo dele ti-
nha a ver com os filmes que queria 
fazer.”

O convite para programar deu tam-
bém a oportunidade de redescobrir 
algumas das suas memórias cinéfilas. 
“Vi o filme de Iulia Solntseva e Alek-

sandr Dovjenko [“O Poema do Mar”, 
1958] há muito tempo, lembro-me de 
uma imagem, um plano impressio-
nante de um general a ser ligado a 
uma enorme ligadura, um acto de ro-
dar que faz desenrolar a história, uma 
ideia lindíssima.” Por outro lado, ou-
tra origem do cinema russo poderá 
ser encontrada em “Rumo à Felicida-
de” (1917) de Yevgeni Bauer, raro filme 
que Rodrigues aproveitou para des-
cobrir, assim como “Breves Encon-
tros” (1967) de Kira Muratova, margi-
nal realizadora ucraniana.

Mas a experiência de ver filmes, 
para o cineasta, não é dissociável da 
companhia que encontrou nessas sa-
las. “Vi muitos filmes na Cinemateca 
com Joaquim Sapinho, meu colega na 
escola de cinema, e com José Neves”, 
afirma. João Pedro Rodrigues realça 
a amizade encontrada no cinema e 
mostra, também, os dois primeiros 
filmes desses amigos: “Julião Sarmen-
to” (1994) de Sapinho e “Por Aqui 
Quase Ninguém Passa” (1999) de Ne-
ves, documentário sobre Jorge Mol-
der. “Descobrir os filmes pela primei-
ra vez são momentos importantes, 
tínhamos discussões a seguir aos fil-
mes.” A Cinemateca ainda é o lugar 
privilegiado dessa aprendizagem. “É 
importante que a Cinemateca se abra 
para outras cinematografias e para a 
actualidade”, diz, “pois há muitas 
coisas que não chegam cá. A diversi-
dade é importante.”

Miguel Gomes, 38 anos, é um dos ros-
tos de uma nova geração do cinema 
português. As suas duas longas — “A 
Cara que Mereces” (2004) e “Aquele 
Querido Mês de Agosto” (2008) —, 
entre a fábula, o quotidiano e a fan-
tasia, marcaram o panorama nacional 
e a atenção, à semelhança de João Pe-
dro Rodrigues, internacional (Gomes 
foi alvo de uma retrospectiva no An-
thology Film Archives de Nova Iorque 

em 2010; Rodrigues, no mesmo ano 
e cidade, teve um ciclo na BAMciné-
matek).

Miguel também aproveitou o con-
vite da Cinemateca para programar 
obras que reflectem o seu prazer em 
ver e fazer filmes. “Tive a oportuni-
dade de ver a maior parte destes fil-
mes em festivais. São filmes que não 
foram aqui exibidos ou tiveram uma 
sessão esporádica num festival.” Se o 

conjunto escolhido não tem a preten-
são de reconstruir um retrato de 
quem programa (“o importante são 
os filmes, poderiam ter sido outros”), 
as escolhas revelam o prazer de tes-
temunhar o mundo singular de um 
filme. “A cinefilia pode ser uma do-
ença, existe sempre o problema do 
cinema definir um mundo e ficarmos 
fechado nele. Os filmes que me inte-
ressam são os que têm uma relação 
com o mundo, e o cinema faz parte 
do quotidiano da minha vida. Tem um 
valor como outras coisas que fazem 
parte da vida, não há que optar entre 
uma coisa e outra.”

Desses diferentes mundos, e todos 
dos últimos dez anos, os filmes de 
Alain Guiraudie serão os mais conhe-
cidos (duas estreias em Portugal). 
Gomes seleccionou a média “Du soleil 
pour les gueux” (2000). “É um gran-
de filme sobre a região árida onde 
Guiraurdie nasceu [Aveyron, Sul de 
França] e articula algo de extrema-
mente realista, um retrato sobre a 
região e os seus habitantes, com ele-
mentos que vêm fora da realidade.” 
Do mesmo modo, “Mein Stern” (2001) 
de Valeska Grisebach, um dos nomes 
mais interessantes do novo cinema 
alemão, articula uma tensão seme-
lhante ao seu cinema: “é sobre um 
casal de adolescentes e as relações 
amorosas, mimando o comportamen-
to dos adultos.” Realça a memória de 
um plano de “uma rapariga a dançar 
uma música tecno horrível e a ter de 
lidar com o facto do seu ‘pullover’ ser 
demasiado grande”, exercício cuja 
tensão revela “algo completamente 
abstracto, pois faz-nos sentir o seu 

desgosto amoroso como só o cinema 
nos pode dar. Fala-nos de uma ma-
neira inacreditavelmente abstracta 
servindo-se de coisas concretas.” Ou-
tro realizador cujo mundo fantasioso 
se alimenta da realidade é Apichat-
pong Weerasethakul, tailandês da 
maravilhosa Palma de Ouro de 2010, 
e cujos inícios estão em “Blissfully 
Yours” (2002), filme escolhido por 
Miguel Gomes.

Por fim, escolheu “duas propostas 
de cinema antagónicas”: “RR” (2007) 
de James Benning, e “Historias Extra-
ordinarias” (2008) de Mariano Llinás. 
O primeiro é um filme minimal de “43 
planos de comboios que começam no 
primeiro momento em que o comboio 
surge no fotograma e que terminam 
quando acaba de passar.” Segundo 
Gomes, “o cinema começou com um 
comboio a passar [“L’arrivée d’un 
train en gare de La Ciotat” (1895), Lou-
is e Auguste Lumière], e a expressão 
de ver passar comboios terá a ver com 
o fascínio do cinema, que vem antes 
das histórias.” Já o filme de Llinás sur-
ge como um “épico ‘cheap’ de estru-
tura narrativa quase barroca”, algo 
“raríssimo” e que oferece “um traba-
lho sobre os géneros: passa do filme 
de guerra para as aventuras ou o ro-
mance.” 

“É importante que a Cinemateca se abra para outras cinematografias 
e para a actualidade”

“Os filmes que me interessam são os que têm uma relação com o mundo”

João Pedro Rodrigues 

Ver fi lmes para fazer fi lmes

Miguel Gomes 

Um mundo para o cinema
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“Os Rebeldes 
do Deus 
Neon”, de Tsai 
Ming-liang

“Du soleil 
pour les 
gueux”, 
de Alain 
Guiraudie
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A carreira de Otar Iosseliani divide-se 
em dois momentos: a sua formação 
numa Geórgia sobre domínio soviéti-
co, e a partida para França em 1982. 
Acossado pela censura da ditadura 
comunista, optou por deixar o país 
natal para prosseguir a sua carreira 
— um conjunto de filmes com perso-
nagens dissidentes que se recusam a 
seguir um contexto normativo de vi-
da, preferindo o prazer e a sua arte 
ao artifício material e decorativo do 
dia-a-dia. “A Geórgia é um dos raros 
países que resiste a tudo o que a ro-
deia”, diz-nos, “os persas, os turcos, 
o regime da administração russa. Mas 
continuamos a viver como queremos 
e como nos foi ditado pelos nossos 
antepassados.” 

Iosseliani saiu do seu país mas nun-
ca deixou de se sentir georgiano. “To-
dos os filmes que filmei em França, 
em Itália ou em África são filmes ge-
orgianos. O mais georgiano que filmei 
foi em África [“E Fez-se Luz”, 1989]. 
Destruímos tudo o que tínhamos nes-
se filme, mas as pessoas continuaram 
a viver.”

Em “Chantrapas” parece olhar pa-
ra os seus primeiros momentos. Ni-
colas, a personagem principal, é um 
jovem realizador em rodagem do seu 
filme, lutando pela integridade artís-
tica de uma carreira que se deseja 
concretizar no país de nascença, mas 
que se vê confrontado com uma cen-
sura diária. O georgiano revela, assim, 
aquele que é um dos pontos centrais 
do seu cinema: a recusa da cedência 
da liberdade individual. “Não se tra-
tava de ser alguém só do cinema, mas 

de um homem teimoso que nada con-
tra a corrente e que não aceita as re-
gras que lhe são propostas pelo poder. 
Tal como no Portugal de Salazar havia 
pessoas que iam contra a corrente.”

Os filmes de Iosseliani são espelhos 
das suas convicções — em “Chantra-
pas”, é o próprio que faz uma apari-
ção como mentor de Nicolas. E evoca 
alguns dos exemplos que o inspiram 
no seu caminho: “Existe uma plêiade 
de pessoas que não fizeram compro-
missos e que nos servem de exemplo, 
como Mikhail Bulgakov, Tchékov, Dos-
toievski, ou Tolstoi, que foi excomun-
gado. Respeito as pessoas que não 
fazem compromissos e que sobrevi-
vem neste mundo.”

A censura transfronteiriça
A censura política surge retratada, em 
“Chantrapas” (expressão adaptada 
do francês “ne chantera pas” — “não 
cantará”), num dos momentos cómi-
cos do filme: a discussão dos motivos 
de proibição do filme de Nicolas entre 
os censores que o avaliam. “Os cen-
sores que filmei não são os verdadei-
ros censores que nos rodeavam, são 
censores humanos que sofrem por-
que vêem alguém que é aquilo que 
gostariam de ser, sem consegui-lo. Os 
censores são pessoas que falharam as 
suas vidas, seres fracos perante um 
rapaz que sabe aquilo que tem de 
ser.”

Contudo, e após a fuga para Paris, 
o jovem realizador encontrará outra 
censura perante os seus desejos: a dos 
patrocinadores dos seus filmes. Aí, 
encontraremos o cineasta Pierre 

Étaix, figura mítica e “marginal” do 
cinema francês cujo reconhecimento 
nunca esteve à altura do seu talento. 
“Tenho orgulho em ter Pierre Étaix 
como amigo”, diz-nos Iosseliani. “Ele 
é tão simpático que devia interpretar 
alguém que é o seu contrário, mas fá-
lo com tanta elegância que percebe-
mos que a personagem é um idiota 
de boa-vontade, como todos os cen-
sores.” Mas as dificuldades de Nicolas 
tomarão a sua proporção final na cen-
sura mental dos espectadores, sinal 
do descomprometimento do público 
em relação à matéria dos filmes, pro-
blema que é, para Iosseliani, uma das 
crises actuais do cinema. “A pior de 
todas as censuras é a pressão de um 
público que é educado, hoje, por 
Hollywood. O cinema americano lan-
çou-nos num desastre negro: acaba-

mos sempre com um final feliz ado-
cicado de um herói, tal como na mi-
tologia grega que destrói todas as 
forças más à sua volta. E isso é um 
sonho falso”. O cinema de Iosseliani 
não rejeita o espectador, mas o seu 
desejo passa por recusar o facilitismo 
das aparências. “O cinema da Nouvel-
le Vague francesa e do neo-realismo 
italiano tinha uma dose de verdade, 
e esse gosto pela verdade entusiasma-
va-me. Filmes como os de Buñuel, 
Godard, Vittorio de Sica ou Jean Vigo 
desapareceram. E para os mostrar-
mos, hoje, é preciso fazer um re-
make.”

Deste mundo
Para Iossliani, “os filmes que obede-
cem às regras do jogo não são verda-
deiramente filmes, os filmes devem 
sempre ir contra o sentido do poder, 
da ditadura e do conformismo.”

Nicolas é, assim, alguém que segue 
o seu caminho contra as pressões de 
um modo funcionário de vida, prefe-
rindo a descoberta do sentidos numa 
lógica de prazer. Do mesmo modo, os 
percursos das personagens de Iosse-
liani evocam influências de marginais 
e incompreendidos. “Jacques Tati 
criou uma personagem que vinha de 
um outro mundo: Sr. Hulot, um re-
voltado contra o poder. Ele entrou 
neste mundo e descobrimos a sua 
loucura: está totalmente ausente, não 
percebe como é que funciona nem 
como as pessoas vivem. As minhas 
personagens, pelo contrário, são des-
te mundo, mas percebem que ele não 
é muito bom. Por isso vão contra a 
sua corrente.” Para o georgiano, im-
porta, acima de tudo, seguir a felici-
dade individual. “O prazer da vida é 
apenas um: não ser um escravo. A 
felicidade resulta em seguir um so-
nho, tentar fazer aquilo que decidi-
mos fazer e viver como decidimos 
viver. A personagem do meu filme 
vem de uma família, do seu país, é de 
lá que sai. Mas não pode aceitar as 
regras impostas pela sociedade.” A 
sua única opção será seguir a sua in-
tuição: a construção do seu canto pe-
la liberdade. “Apesar de tudo, conse-
guimos viver na Geórgia e consegui 
chegar aqui como homem completa-
mente livre.” Aos 76 anos, Iosseliani 
tem sempre cantado alto.

Ver crítica de filmes págs. 45

    Iosseliani tem sempre

                   cantado alto
“Chantrapas”, do georgiano Otar Iosseliani, é uma obra de tons autobiográfi cos sobre a 

sobrevivência da liberdade artística. É o que o realizador sempre tem feito: “O prazer da vida é 
apenas um: não ser um escravo.” Francisco Valente

“O prazer da vida 
é apenas um: não ser 
um escravo. 
A felicidade resulta 
em seguir um sonho, 
tentar fazer aquilo 
que decidimos fazer 
e viver como 
decidimos viver”

Acossado pela 
censura da 
ditadura 
comunista, 
Iosseliani 
deixou o país 
natal para 
prosseguir a 
sua carreira 
— um conjunto 
de filmes com 
personagens 
dissidentes 
que se 
recusam a 
seguir um 
contexto 
normativo de 
vida, 
preferindo o 
prazer e a arte
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“É tudo o que vemos ou que parece-
mos um mero sonho dentro de um 
sonho?”

A citação de Edgar Allen Poe faz 
sentido a propósito de “Tu Que Vi-
ves”, muito embora Roy Andersson 
lhe prefira Goethe em epígrafe do seu 
filme. Mas, entre o romantismo mór-
bido de um e do outro, vai só um pas-
so que só não dá porque provavel-
mente não lhe passou pela cabeça. 

É que o sonho é uma das chaves de 
“Tu que Vives”: porque “os sonhos e 
as memórias ajudam-nos a ‘limpar’ a 
cabeça, a tornar as coisas mais níti-
das”, diz-nos Roy Andersson ao tele-
fone do seu escritório em Estocolmo. 
“Estou muito contente com ‘Tu que 
Vives’, porque pela primeira vez no 
meu cinema ousei criar sonhos. E o 
que quero é criar filmes tão simples 
como os sonhos ou as memórias.”

Só que esses filmes “simples” levam 
tempo a fazer. Muito tempo. 

Andersson, 68 anos, apenas assi-
nou quatro filmes em... 40 anos de 
carreira, o que o torna um dos gran-
des concorrentes de outros eremitas 
reclusos como Terrence Malick. A sua 
primeira longa, “A Swedish Love 
Story”, feita num registo “mais natu-
ralista, numa altura em que era gran-
de fã do neo-realismo italiano”, foi 
um êxito em 1970 - “mas ao fim de 
algum tempo compreendi que o rea-
lismo já não era suficiente. Foi quan-
do mudei para um estilo mais abstrac-
to”, que se constrói por “quadros”, 
episódios do quotidiano rodados em 
estúdio com actores maioritariamen-
te não profissionais (alguns deles des-
cobertos pelo cineasta na loja da IKEA 
que costuma frequentar). 

Esse “estilo mais abstracto” foi 
inaugurado com “Giliap” (1975), filme 
“maldito” que lhe fechou as portas 
do cinema durante 25 anos, forçando-
o a virar-se para a publicidade para 
sobreviver, e atingiu a sua cristaliza-
ção em “Tu que Vives”, que agora 
chega às nossas salas. Datado de 2007 
(e apresentado nesse mesmo ano na 
secção Un Certain Regard de Cannes, 
antes de vencer Melhor Realização no 
Fantasporto 2008), levou três anos a 
completar, dista sete anos do anterior 
“Songs from the Second Floor” e não 
tem ainda sucessor à vista. Tanto tem-
po porquê? 

É difícil ser fácil
No seu inglês escolar mas inteligível, 
Andersson explica: “Sou perfeccio-

nista, sou muito preciso, preocupo-
me com cada pormenor mais ínfimo. 
Costumo dizer que quero criar filmes 
num estilo simplificado, condensado, 
pegar nas situações mais difíceis e 
complicadas e torná-las de compre-
ensão muito fácil. É muito difícil ser 
fácil, é necessário ser exacto, preciso. 
E isso implica ter de rodar em estú-
dio, construir os cenários de raiz... 
Se tivesse uma equipa maior, mais 
dinheiro para filmar, podia segura-
mente trabalhar mais depressa. Mas 
não creio que fosse mais rápido. Fa-
zer filmes como eu faço não é possível 
com menos tempo.” 

E não é possível porque Anders-
son diz levar entre “duas a três se-
ma-nas e três meses” para filmar 
cada um dos seus episódios, alguns 
inspirados pela sua infância ou pela 
sua vida, outros sugeridos por ro-
mances, filmes, obras de arte. Exem-
plo: num dos quadros de “Tu que 
Vives”, um quarto parece mover-se 
como uma carruagem de comboio 
pelos subúrbios de uma grande ci-
dade. Não é ilusão de óptica nem 
efeito especial: a equipa cenográfica 
construiu um cenário que se move 
realmente no espaço que exigiu lon-
gas semanas de trabalho... 

Como Andersson explica, invocan-
do influências vindas mais da pintu-
ra clássica do que do cinema, ele não 
está tanto a querer fazer cinema co-
mo “quadros em movimento. O ci-
nema é uma expressão essencial-
mente visual - o cinema actual conta 
histórias, preocupa-se em construir 
um bom diálogo, mas esquece-se das 
qualidades visuais. Podemos ficar 
sentados a olhar para um quadro 
durante muito tempo, mas é muito 
raro fazermos isso perante um filme. 
E é por isso que me quero concen-
trar nas qualidades visuais que o 
cinema permite.” 

Os episódios que Andersson filma 
com tanto rigor e perfeccionismo 
são histórias de quotidianos banais,  
“fait-divers” entre a comédia e a tra-
gédia onde uma palavra mal usada 
pode dar azo a uma tragédia muito 
pouco ridícula. “O absurdo e o trivial 
andam de braço dado, as pessoas 
mais banais do mundo têm sonhos 
absurdos... O humor e o absurdo 
ajudam ao reconhecimento de que 
todos nós já passámos por situações 
destas. As minhas personagens são 
vulneráveis, tal como todos nós.” E 
são personagens sempre a bater na 

parede, incapazes de ultrapassarem 
as suas dificuldades. “Essa é a tragé-
dia escondida da condição humana: 
todos temos os nossos sonhos e am-
bições, queremos ter controle sobre 
a nossa vida e o nosso futuro. Mas 
falhamos sempre, ou pelo menos na 
maior parte das vezes. Penso que 
toda a gente se consegue identificar 
com isso.”

Será isso que explica a devoção que 
o seu cinema austero recebe de um 
círculo de ferrenhos, sem ter conse-
guido saltar para o êxito “mainstre-
am”? O realizador também não tem 
uma explicação: “As pessoas nunca 
viram filmes como os meus, ficam 
algo perplexas... Por vezes, leva tem-
po a encontrar-se o caminho até um 
filme.” 

Pelo menos tanto tempo quanto o 
que Roy Andersson leva a filmar? “Há 
um pintor russo, um dos grandes re-
alistas da sua época, chamado Ilya 
Repin [1844-1930], que fez um quadro 
sobre uma carta que os cossacos en-
viaram a um sultão turco. Levou onze 
anos a pintar esse quadro. Depois de 
saber disso, deixei de ter problemas 
por levar três anos a fazer um filme. 
A arte precisa de tempo.”

Ver crítica de filmes págs. 45 e segs

O sonho
comanda o fi lme

Em 40 anos de carreira, o sueco Roy 
Andersson apenas dirigiu quatro fi lmes. 

“Tu Que Vives” revela ao público português 
um cineasta inclassifi cável que leva o tempo 

que for preciso para fi lmar porque 
“a arte precisa de tempo”. Jorge Mourinha

“Essa é a tragédia 
escondida da 
condição humana: 
todos temos os nossos 
sonhos e ambições, 
queremos ter controle 
sobre a nossa vida 
e o nosso futuro”

Andersson, 68 
anos, apenas 
assinou 
quatro filmes 
em... 40 anos 
de carreira, o 
que o torna 
um dos 
grandes 
concorrentes 
de outros 
eremitas 
reclusos como 
Terrence 
Malick
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       Em 1982, um peculiar fi lme de fi cção científi ca que pouca gente v
  Quase trinta anos depois, uma sequela tardia na forma de “Tron: O Legado”, esta semana n

Tron inventou o futu

O écrã de 70mm do velho Monumen-
tal, em Lisboa, abriu-se naquela tarde 
de Dezembro de 1982, e a forma hu-
manóide de um robot construiu-se 
sozinha à frente dos poucos especta-
dores, antes da imagem entrar num 
mergulho de câmara lenta num mar 
de grelhas, cores, formas geométri-
cas, linhas. 

O que se seguiu: as aventuras de 
um programador informático desin-
tegrado por um laser industrial e 
transportado para o interior de um 
computador, onde era forçado a lu-
tar pela sobrevivência enquanto pro-
curava desesperadamente regressar 
ao seu mundo. A ideia de um “estra-
nho em terra estranha” era uma das 
mais antigas da ficção científica — 
mas, neste universo electrónico, 
alienígena, ganhava contornos no-
vos.

“Tron” era o quê? E porque é que 
este filme angular, surrealmente fu-
turista, vinha da Walt Disney, o estú-
dio mais conservador e inofensivo de 
Hollywood?

“Tron” nem sequer era, visto com 
olhos de ver, um grande filme. Tinha 
dois actores de algum peso ( Jeff Brid-

ges e David Warner), mas também um 
cheirinho de telefilme de linha de 
montagem, com uma narrativa aos 
solavancos e problemas evidentes de 
primeira obra.

Mas o que mostrava em termos pu-
ramente visuais compensava o que 
lhe faltava em desenvoltura ou agili-
dade. Num ano de 1982 dominado 
pelo “E. T.” de Spielberg e onde os 
efeitos visuais atingiam novos picos 
de sofisticação (para a época), “Tron” 
passou ao lado de quase toda a gente. 
Mas fez aquilo que nenhum dos ou-
tros fez: inventou o futuro. E, no pro-
cesso, tornou-se num dos filmes de 

ficção científica mais influentes que 
ninguém viu.

Dentro do computador
Originalmente, “Tron” era a tentativa 
de Steven Lisberger, jovem animador 
com experiência na televisão e na pu-
blicidade, produzir o primeiro filme 
que recorresse inteiramente a efeitos 
visuais criados em computador. De-
pois de dois anos em busca de finan-
ciadores, a Disney mostrou interesse 
no projecto como um modo de dar 
um salto em frente, batendo a con-
corrência e apagando a imagem de 
estúdio bem-comportado (e, de ca-

minho, fazendo esquecer a sua expe-
riência mal-fadada na “space opera” 
chamada “O Buraco Negro”). 

Por motivos práticos e políticos, o 
filme que acabou por ser feito não era 
inteiramente construído em efeitos 
digitais: apenas um terço de “Tron”, 
se tanto, recorria exclusivamente ao 
computador (e hoje parece-nos en-
cantadoramente limitado). O resto 
resultava de efeitos visuais ópticos à 
moda antiga e animação tradicional. 
A concepção e criação dos visuais do 
filme foi entregue a equipas externas 
à Disney (as contribuições de Jean 
Giraud, aliás Moebius, e Syd Mead, o 

consultor de “Blade Runner”, são ní-
tidas), o que aliás foi visto como uma 
ameaça pelos veteranos da casa. 

Mas o modo como os efeitos ha-
viam sido construídos empalidecia 
face ao salto conceptual do guião, 
inspirado grandemente pelo trabalho 
do cientista Alan Kay: tornar o com-
putador num espelho digital do nos-
so mundo. Nesse processo, Lisberger 
antecipou de anos algumas das visões 
mais prescientes dos futuristas cien-
tíficos e “inventou”, literalmente, o 
ciber-espaço antes de William Gibson 
escrever “Neuromante” e da “Matrix” 
dos irmãos Wachowski sugerir o con-
ceito de uma vida inteiramente pas-
sada dentro do computador.

A ligação em rede de uma série de 
computadores que trocam informa-
ção entre si, uma espécie de proto-
Internet? O “Master Control Program” 
que era o verdadeiro vilão de “Tron” 
estava em rede com toda uma série 
de computadores externos, cons-
truindo um mundo virtual predeces-
sor de “Second Life”s e afins. A noção 
de “identidade digital” desmultipli-
cando na rede a nossa existência real? 
Estava em “Tron”, na noção dos pro-

Jeff  Bridges: “Está tudo a ir m

publicitários com efeitos especiais por 
computador. “O primeiro passo para 
realizar a sequela de ‘Tron’ foi confir-
mar Jeff Bridges no papel de Kevin 
Flynn”, diz-nos Kosinski.

A “sequela” conta a história de 
Sam, interpretado por Garrett He-
dlund, filho do programador Kevin 
Flynn ( Jeff Bridges), que ao ser trans-
portado para o mundo virtual reen-
contra o pai, preso no universo de 
jogos eletrónicos há mais de 20 anos. 
Na história, o vilão Clu, representação 
virtual do programador, é também 

Veículos arrojados, paisagens de de-
sign futurista, figurinos iluminados 
e armas fora do comum em univer-
so de jogos electrónicos de alta de-
finição, criado pela tecnologia de 
ponta disponível neste momento: 
este é o cenário de “Tron: O Lega-
do”. O filme original dirigido por 
Steven Lisberger em 1982 foi pionei-
ro em vários sentidos: foi o primeiro 
filme a usar efeitos especiais e cená-
rios criados por computador, além 
de ilustrar o universo dentro de um 
computador, algo somente visto 
anos depois na trilogia “Matrix”. O 
“Tron” original foi realizado num 
tempo em que os computadores 
eram exclusivos de um grupo de 
“geeks” e a net, os telefones celula-
res e os iPads fantasias delirantes.

“Tron: O Legado” mantêm muito 
do ambiente anos 80 nos detalhes, 
e traz a nostalgia de uma década, 
inclusivamente através da banda 
sonora (criada pela dupla francesa 
Daft Punk). É dirigido pelo novato 
Joseph Kosinski, arquitecto de for-
mação, conhecido por trabalhos 

“Os filmes estão 
a caminhar numa 
direcção surreal. 
Em pouco tempo 
teremos filmes 
sem a presença 
física do actor” 

O norte-americano regressa a “Tron”, 28 anos depois. Como é que um actor   “d
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Mas “Tron” era algo de 
radicalmente diferente face 
ao que Hollywood propunha 
nesse início de década, quase 
experimental. E tão alienígena 
que o seu destino não podia 
ser senão o culto

e viu abriu pela primeira vez as portas do ciberespaço. 
a nas salas, levanta a pergunta: porque é que “Tron” é o culto que é? Jorge Mourinha

turo e ninguém deu por nada

gramas serem “avatares” dos seus 
utilizadores. O video-jogo como me-
tro-padrão narrativo, a tarefa a cum-
prir para passar ao próximo patamar 
e a noção de “busca” ou “demanda” 
central ao “modus operandi” dos jo-
gos contemporâneos? Era esse o cer-
ne da narrativa, sobre um homem 
que procura regressar ao seu mundo 
mas tem de ultrapassar vários obstá-
culos para o fazer. 

Do princípio ao fim, “Tron” não era 
outra coisa senão um filme de abso-
luta fé na imaginação e na tecnologia 
— e na capacidade da tecnologia im-
pulsionar a imaginação até universos 
até aí impossíveis de concretizar. E 
isto em plena explosão do computa-
dor pessoal — em 1982, a Apple estava 
à beira de lançar o primeiro compu-
tador pessoal com um interface grá-
fico, o Lisa (predecessor do Macin-
tosh) e a Sinclair criara o lendário 
Spectrum que foi, para muitos de nós, 
o primeiro contacto com um compu-
tador caseiro; no ano anterior, a IBM 
lançara o primeiro PC e a Microsoft o 
sistema operativo MS-DOS. Embora 
ainda fossem para muita gente máqui-
nas de jogos – e “Tron” também re-

flectia isso – o computador já não era 
inalcançável. O filme de Lisberger tor-
nava, de repente, o futuro tangível.

Mas “Tron” era algo de radicalmen-
te diferente face ao que Hollywood 
propunha nesse início de década, 
quase experimental. E tão alienígena 
que o seu destino não podia ser senão 
o culto – algo de inevitável para um 
filme que dificilmente encaixava na 
percepção pública da Disney, cuja 
revolução gráfica e visual apenas foi 
entendida na altura por aqueles que 
trabalhavam no ramo. Mais adulto 
que a maior parte da produção de 
imagem real que o estúdio começava 
então a abandonar, mesmo que re-

pleto do olhar arregalado dos adoles-
centes que descobrem um mundo 
novo à sua frente, “Tron” não passou 
de um sucesso modesto, encostado 
a um canto da fábrica Disney como 
um objecto um pouco estranho, que 
não encaixava em nenhuma gaveta. 

E foi “repescado” desse canto quan-
do os responsáveis do estúdio, 25 anos 
depois, perceberam que tinham em 
mãos um dos objectos mais cultuados 
da década de 1980 e um título que lhes 
permitia invocar um lugar pioneiro 
na cultura tecnológica moderna. Con-
temporâneo do “Blade Runner” de 
Ridley Scott, outro filme de 1982 igno-
rado à estreia que, com o tempo, se 
tornou também num objecto influen-
te, reinventando a ideia do espaço 
físico do futuro, “Tron” reinventou a 
ideia do espaço virtual. 

Steven Lisberger nunca deixou de 
tentar convencer a Disney a regressar 
ao universo de “Tron”, e a inteligên-
cia do estúdio foi a de entregar o pro-
jecto, inicialmente chamado “TR2N” 
mas concluído como “Tron: O Lega-
do”, a gente com respeito e afeição 
pela mitologia do original – um pouco 
como a Paramount fez ao entregar o 

relançar do “franchise” “Star Trek” 
à equipa criativa de J. J. Abrams (aliás, 
Edward Kitsis e Adam Horowitz, os 
guionistas de “Tron: O Legado”, tra-
balharam com Abrams na série “Per-
didos”). E conseguir convencer Jeff 
Bridges a regressar ao papel que criou 
há quase 30 anos, num momento em 
que o actor está em “alta” após o seu 
Óscar de melhor actor, é um golpe 
que dá credibilidade instantânea ao 
projecto.

Chega para ressuscitar “Tron”? Fi-
nanceiramente, a aposta do estúdio 
em realizar uma sequela vai prova-
velmente ficar em casa uma vez con-
cluída a sua carreira em salas (apesar 
dos resultados serem mais do que 
honrosos, o novo filme não foi exac-
tamente um triunfo). 

Mas, se não tiver tido outro mérito, 
esta ressurreição fica ganha por pres-
tar a devida homenagem a um filme 
que estava à frente do seu tempo.

Quando as cortinas do Monumen-
tal se fecharam em Dezembro de 
1982, tínhamos, de facto, visto algo 
que nunca tínhamos visto antes. 

Ver crítica de filmes págs.45 e seg.

r muito rápido para mim” 

interpretado por Bridges.
Jeff Bridges (Óscar por “Crazy He-

art” em 2010) retorna a Flynn 28 anos 
depois. “Não imaginava viver Kevin 
Flynn de novo. Diria que ele não mu-
dou muito; talvez tenha perdido o 
entusiasmo pela tecnologia que ele 
próprio ajudou a desenvolver”, diz o 
actor. “Penso que neste filme explo-
ramos o mito moderno sobre o desa-
fio da tecnologia nas nossas vidas” – e 
Bridges é avesso à tecnologia. “Não 
uso twitter nem qualquer das ferra-
mentas modernas. Está tudo a ir mui-
to rápido para mim”.

A tecnologia é, na verdade, a vede-
ta do filme. Veja-se a versão rejuve-
nescida de Bridges como o vilão Clu, 
personagem criada por computador. 
“Foi esquisito ver a minha imagem 
recriada por vários artistas. Clu foi 
baseado nos meus filmes anteriores. 
A minha esposa e os meus filhos par-
ticiparam da aprovação desta versão 
mais jovem. Para ser digitalizado usei 
um capacete equipado com minúscu-
las câmaras e tive centenas de peque-
nos pontos pretos anexados ao meu 
rosto. Os meus movimentos eram cap-
tados num ambiente cheio de senso-

res. Foi uma experiência diferente, 
mas minha mulher adorou o meu 
clone jovem”, brinca.

Comparar a tecnologia do original 
com esta sequência é inevitável. 
“Era um mundo diferente. Ter a 
imagem digitalizada era impensável 
há 28 anos. A nova tecnologia de 
‘performance capture’, em que não 
usamos câmaras, guarda-roupa ou 
maquilhagem, é desafiadora. Sou 
um actor da era analógica: ainda 
gosto de câmaras no plateau [risos]. 
Adoro figurinos diferentes para aju-
dar a montar uma personagem. Tive 
que trabalhar muito com a imagina-
ção neste ‘Tron’ e voltar a pensar 
como criança. Os filmes estão a ca-
minhar numa direcção surreal. Em 
pouco tempo os realizadores pode-
rão misturar um pouco de Bridges 
com um pouco de Marlon Brando e 
De Niro, e teremos filmes sem a pre-
sença física do actor” – isto disse 
Bridges no dia em que George Lucas 
anunciou a compra dos direitos de 
imagens de estrelas falecidas, como 
Marilyn Monroe e James Dean.

Jeff  Bridges e
a sua imagem 

recriada por 
computador 

em “Tron, 
o Legado”

“Tron” “inventou” 
o ciber-espaço antes 
de William 
Gibson escrever 
“Neuromante” 
e da “Matrix” dos
Wachowski sugerir 
uma vida dentro 
do computador

or   “da era analógica” aceita o desafi o do computador? Pedro Caiado, de Londres
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“Cara, é isso aí, não tem mais o que 
dizer, vocês falaram”. Isto e um abra-
ço. Foi assim a reacção dos habitantes 
do Complexo do Alemão no final da 
projecção, num cinema do Rio de Ja-
neiro, do filme “Complexo – Universo 
Paralelo”, dos irmãos portugueses 
Mário e Pedro Patrocínio. 

Mário (realizador) e Pedro (director 
de fotografia) não queriam mais. Lan-
çaram-se no projecto de filmar no 
maior aglomerado de favelas do Rio, 
cidade onde estavam a viver (depois 
de terem tido várias experiências pro-
fissionais, Mário nos EUA e em Cabo 
Verde, Pedro em Cabo Verde, onde 
juntos fizeram o seu primeiro filme 
documental) porque ambicionavam 
mostrar o Complexo como ele é. E 
mostrar que é um mundo diferente 
do que é relatado pela comunicação 
social brasileira. O filme, produzido 
por Henrique Salgado, ganhou o pré-
mio Melhor Filme Internacional Di-
reitos Humanos no Festival Artivist, 
em Los Angeles. 

Tudo começou quando conhece-
ram MC Playboy, um artista que vive 
na favela e que os convidou para fa-
zerem um vídeo. “Nem sabíamos o 
que era o Complexo do Alemão”, con-
ta Mário, nascido em 1978 (é quatro 
anos mais velho que o irmão). “Fomos 
fazer pesquisa e a primeira coisa que 
aparecia eram as notícias sobre o Tim 
Lopes, jornalista da Globo, assassina-
do [em 2002], esquartejado, queima-
do, e pensámos ‘bem, isto é o terror, 
onde é que nos estamos a meter?’.”

Depois foram conhecendo as pesso-
as, o Seu Zé, a Dona Célia e os seus oito 
filhos, e os outros. “Percebemos que 
era como uma vila, apesar de ali mora-
rem 300 mil pessoas.” Conheceram a 
gente honesta, “as pessoas normais que 
acordam de manhã e vão trabalhar”, e 
os traficantes. São dois mundos, mas 
inevitavelmente ligados. 

“Muitos deles [os traficantes] nas-
ceram ali, foram criados ali. De repen-
te, as pessoas com quem andaste na 
escola estão no tráfico. E eles pergun-
tam-se ‘vou deixar de ser amigo do 
cara? Vou deixar de lhe dizer bom dia 
porque ele agora anda no tráfico?’. 
Há uma ligação que é inevitável por-
que as pessoas cresceram juntas, se 
calhar têm o mesmo tio, jogaram à 
bola juntas”. 

O filme segue três personagens prin-
cipais: Seu Zé, “um sábio”, um vete-
rano do Complexo, onde já viu chegar 

e de onde já viu partir muita gente; a 
Dona Célia, que apanha lixo para re-
ciclagem e tenta alimentar e educar 
os oito filhos, sem a ajuda do marido 
que passa a maior parte do tempo dei-
tado no sofá; e o MC Playboy, que faz 
letras de músicas a contar como é vi-
ver na favela e cuida da sua imagem 
porque, apesar de tudo, é uma star.

Um Natal na favela
Foi no Natal de 2005 que os irmãos, 
nostálgicos por estarem longe da fa-
mília, decidiram passar a época no 
Complexo. “Pela primeira vez dormi-
mos lá e ficámos alguns dias. Pensá-
mos que era uma época boa porque 
eles iam estar mais sensíveis e abrir-se 
mais connosco, mas nós também es-
távamos mais sensíveis, e esquecemo-
nos disso.” A experiência tocou-os 
mais do que esperavam. E começa-
ram a pensar fazer o filme. 

Não era fácil, não tinham dinheiro 
nem apoios. “Às vezes”, conta Mário, 
“estava a conversar com o Pedro 
quando saíamos do Complexo e está-

Este universo é co
Dois irmãos portugueses descobriram em 2005 u

de favelas do Rio de Janeiro, o Complexo 
conversaram com traficantes, dormiram e a

                                               a céu aberto. A

Dona Célia Esta mãe de oito filhos foi uma força 
inspiradora para Mário e Pedro Patrocínio. 

Quando pensavam nas dificuldades em pôr de pé o 
projecto do filme, lembravam-se de como ela, 

apesar de todas as dificuldades, “sorri para a vida”

Seu Zé  Presidente da associação de moradores 
do Complexo do Alemão, é, dizem os irmãos 

portugueses, “um sábio”.  “Deus é grande mas o 
negócio é feio”, gosta de dizer este homem que viu a 
favela crescer desmesuradamente em poucos anos, 

e já viu muita gente chegar e muita gente partir

MC Playboy Artista funk que vive no Complexo 
do Alemão onde desenvolve projectos culturais e faz 
música sobre a vida na favela. Foi ele que convidou 

Mário e Pedro a fazerem um video para uma música  
sua e os levou pela primeira vez ao Complexo
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vamos a voltar à Zona Sul, ao Rio Ma-
ravilhoso, e pensávamos ‘estamos a 
ter estas dificuldades todas para le-
vantar o projecto, mas se a Dona Cé-
lia consegue, com oito filhos, todos 
os dias sorrir para a vida, nós também 
temos que conseguir’.”

Dona Célia, com a sua voz um pou-
co rouca, o corpo magro, as t-shirts 
largas, a contar, à janela da sua casa 
com vista sobre todo o morro, como 
quase perdeu o primeiro bebé porque 
não tinha nada para comer, foi “uma 
inspiração”. “Dona Célia é uma entre 
milhares de mães de conhecemos [na 
favela] que são o pilar da família, por-
que existe uma ausência paternal to-
tal. Colocávamo-nos na situação dela 
e foi uma lição de vida total.”

No filme, Mário e Pedro falam tam-
bém com os traficantes. Armas na 
mão, caras tapadas, gestos nervosos. 
“Sempre pensámos falar com os tra-
ficantes e inicialmente um deles ia ser 
uma das personagens principais”. 
Mas quando decidiram começar as 
filmagens, em 2007, deu-se o cerco 

policial ao Complexo do Alemão “e 
foi tudo por água abaixo”. Já ninguém 
estava disponível para trabalhar no 
filme. “Não queriam trabalhar porque 
eram notícias a toda a hora na mídia, 
Complexo do Alemão, guerra, mor-
tos”, descreve Mário. 

Era impossível, no meio da tensão 
que se tinha instalado na favela, acom-
panhar um traficante. “Estava sempre 
a haver operações, pequenos tiro-
teios, incursões. E a movimentação 
dos traficantes é brutal, sempre de 
um lado para o outro”. Pedro, geral-
mente mais calado, interrompe para 
explicar que aqueles “não dormiam 
duas noites no mesmo sítio”. 

Apesar disso, quando as coisas acal-
maram, foi possível entrevistar alguns 
traficantes. “Eles viam que era uma 
oportunidade para falar, para dizer o 
que pensam sabendo que as palavras 
deles não iam ser deturpadas”. Mário 
e Pedro tinham já passado por um 
“processo de conquista” dos habitan-
tes. “Primeiro fizemos um vídeo, cha-
mado Por Amor, que falava das pes-
soas boas que se tinham destacado 
na favela, e isso ajudou bastante”:

As pessoas, contam os irmãos, têm 
geralmente uma grande desconfiança 
“da mídia” – “é fácil chegar à favela, 
arranjar um miúdo qualquer, meter-
lhe uma arma na mão, uma coisa na 
cabeça, e pô-lo a dizer o que se quer”. 
Eles queriam ouvir as histórias verda-
deiras. “As pessoas que nos deram os 
depoimentos têm mais de 30 anos, o 
que em termos de crime significa que 
têm experiência, que têm algo a acres-
centar”. Quando se começa muito 
novo, “és miúdo, pensas que vais es-
tar uns tempos no crime e depois sair, 
mas é um processo sem volta e só se 
apercebes disso se sobrevives”. Mui-
tos não sobrevivem – vários trafican-
tes que os dois irmãos tinham conhe-
cido, e entrevistado, morreram na 
operação policial de 2007.

Sair do crime é muito difícil. “Aca-
bam por ter muitas pessoas depen-
dentes deles, têm muitos filhos, que-
rem ajudar o primo, o tio, o avô, 
sentem-se responsáveis por uma es-
trutura familiar”. Mário tentava colo-
car-se no lugar deles. “Imagina que 
tenho a minha mãe e oito irmãos pe-
quenos, vejo os meus irmãos a passar 
fome todos os dias, não tenho tempo 
para ir à escola porque tenho que aju-
dar a minha mãe. Qual é a forma mais 
fácil de conseguir dinheiro?”. 

“[Em 2007]estava 
sempre a haver 
operações, pequenos 
tiroteios, incursões. 
E a movimentação 
dos traficantes 
é brutal, sempre de 
um lado para o outro”
Mário e Pedro 
Patrocínio

complexo
5 um “universo paralelo e complexo”: o maior aglomerado 
o do Alemão. Filmaram a vida de três moradores, 
e acordaram entre as ruas destruídas e os esgotos 
. Alexandra Prado Coelho

Mais de 300 mil pessoas vivem 
no aglomerado de favelas que 
constitui o Complexo do 
Alemão, no Rio de Janeiro

 Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte) | 1350-352 Lisboa | Tel.: 213 585 200 | E-mail: info@foriente.pt | www.museudooriente.pt

mecenas principal mecenas dos espectáculos

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 213 585 244
707 234 234 (TICKETLINE) | www.ticketline.sapo.pt

BILHETES À VENDA: MUSEU DO ORIENTE, FNAC, WORTEN, LOJAS VIAGENS ABREU, 
BLISS, LIV. BULHOSA (Oeiras Parque e C. C. do Porto) e pontos MEGAREDE.

T(H)REE

������������	
�������������������(1 dia)�����������(2 dias)

T(h)ree é um projecto musical que junta, pela primeira vez num mesmo 
álbum, músicos contemporâneos de Portugal, Hong Kong e Macau. A ideia 
surge não só com o compromisso de materializar esse encontro de culturas 
mas também o desejo premente de incentivar a produção musical local, 
levando-a para longe das suas fronteiras.

UM PROJECTO MUSICAL ENTRE PORTUGAL, HONG KONG E MACAU
Dia 21: O Monstro (Macau) | Ölga | Norberto Lobo | Choi Sai Ho / S.T. (Hong Kong)
Dia 22 :Joey Chu e Wilson Tsang (Hong Kong) | AbztraQt Sir Q | Hipnótica

apoios
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O Complexo do Alemão teve os 
seus 15 minutos de fama no fi m de 
Novembro. A televisão mostrou, 
mundo fora, milhares de polícias 
e soldados brasileiros triunfarem 
no mais intrincado reduto de 
trafi cantes cariocas. Era a grande 
conquista do Estado brasileiro 
em anos. E agora é a paz? Não tão 
depressa.

7 de Janeiro, sexta-feira ardente. 
Finalmente parou de chover no Rio 
de Janeiro. A entrada principal do 
Complexo do Alemão está cheia de 
obras e bancas ao ar livre. Tanto 
se compram batas como jacas, 
aquelas frutas gigantes cheias de 
picos que crescem do tronco. Se 
a Rocinha, na Zona Sul, é a maior 
favela do Rio, o Complexo do 
Alemão, na Zona Norte, é o maior 
conjunto de favelas.

Há um mês e meio, quando a 
repórter aqui esteve pela primeira 
vez, a rua transbordava de tropas. 
O Estado brasileiro tinha acabado 
de chegar. Agora, passa um 
pequeno carro com polícias de 
armas automáticas em riste, e até 
ao fi m da visita do Ípsilon mais 
nenhum sinal de presença armada.

Cá está o velho autocarro 
convertido em sala-de-aula que 
chegou pouco depois da conquista 
estatal. É uma ideia da Secretaria 
de Estado do Trabalho e da Renda 
para formar gente que trabalhe nos 
Jogos Olímpicos de 2016. Lá dentro, 
com ar condicionado, o mulato 
Bruno continua a orientar aulas de 
inglês informatizado das sete da 
manhã às dez da noite: 90 alunos 
por dia. Mas cá fora, o seu ajudante 
Israel — 21 anos todos vividos no 
Alemão e já dois fi lhos — não faz o 
discurso do tudo-em-paz.

“Já fomos roubados duas 
vezes.” Levaram computadores? 
“Não, porque a porta de dentro 
tem três cadeados, mas aqui 
na entrada [antiga cabine do 
condutor] arrombaram a porta, 
levaram caixas de biscoitos e 
sumos e a polícia não fez nada. 
E há moradores reclamando da 
polícia, que não toma atitudes. 
Se a senhora chegar aqui às seis 
da manhã, como nós, a primeira 
patrulha é só às nove ou às dez.”

Também houve alguma tensão 
com a morte de um soldado, no 
começo da semana. “Um soldado 
a brincar com uma arma matou 
outro”, diz Israel. Houve receio 
de que tentassem incriminar 
a comunidade, mas as notícias 
falaram em tiro acidental entre 
soldados.

Isso aconteceu lá em cima, no 
morro, junto a uma das estações do 
teleférico do Alemão, que em breve 
deverá estar concluído. Lula até cá 
veio, em Dezembro. E por acaso era 
lá que Israel morava com a mulher. 
“Comprei um barraquinho e 
começámos a fi car juntos. Quando 
veio o PAC, indemnizou e a gente 
veio aqui para baixo.”

O PAC é o Programa de 
Aceleração do Crescimento, que 
pagou o teleférico. “Ninguém sabe 
quando vai funcionar”, acautela 
Israel. “A maior parte do que 
apareceu na televisão é para dizer 
que se fez, mas nada está pronto.”

Hora de ir. Otávio já espera na 
padaria.

O exemplo de Medellín
Negrão de sorriso largo, Otávio 
vem de calção, mochila e camisa 
azul da Colômbia. Da Colômbia? 
“Porque esse projecto do PAC, 
do teleférico, é inspirado em 
Medellín, e a biblioteca também.” 
A futura biblioteca do Complexo 
do Alemão. E enquanto não há 
biblioteca, há Otávio. Há cinco 
anos que ele próprio é uma 
biblioteca ambulante, trepando 
por estas favelas com uma caixa 
de livros, a ponto de ter sido 
convidado a visitar Medellín.

“Fui ver o que deu certo lá e 
podia dar certo aqui.” Achou tudo 
igual a estas favelas. “E fi quei 
impressionado com a forma como 
o livro é um instrumento lá.”

Um adolescente salta de uma 
porta para o vir cumprimentar. 
Otávio apresenta: “Este é o 
Cristian.” Acne na pele escura, 
dentes encavalitados, braços e 
pernas sem fi m.

Metemos juntos pelas 
escadinhas que trepam o morro, 
íngremes, cheias de cachorros 
e roupa estendida como numa 
colina de Lisboa, mas com 
cimento, tijolo sem reboco e 
cartazes de igrejas pentecostais 
anunciando “curas divinas”.

Numa porta alguém pintou 
boas-vindas. É aí que está o 
barraco-sede do projecto de 
Otávio: “Ler é 10”, como quem 
diz nota máxima. Aqui fi cam 
guardadas as caixas de livros 
e volta-e-meia há actividades. 
Otávio esqueceu-se da chave, 
por isso só vemos o interior pela 
janela, mas há a lage, ou seja o 
terraço de cimento e tijolo que é 
toda uma varanda para o Morro do 
Alemão, coroado pelo teleférico.

Antes de lhe terem falado 
neste lugar, Cristian nunca 
tinha lido um livro. E depois 
aqui tanto descobriu “O Menino 
Maluquinho”, do autor de livros 
infantis Ziraldo (uma celebridade 
no Brasil), como “As Crónicas de 
Nárnia”, de C.S. Lewis. “Imagina! 
Um adolescente de favela lendo 
C.S. Lewis!”, entusiasma-se Otávio. 
“O meu trabalho não vai ser em 
vão. São essas histórias que me 
fazem ganhar o dia.”

Passa uma rapariga de top e 
calção, barrigão nu de oito meses, 
um bebé ao colo. A lage não é 
privada, dá passagem a outras 
casas.

E Otávio, que cresceu aqui 
perto, na favela da Vila Cruzeiro, 
Complexo da Penha — a primeira 
a ser tomada na operação de há 
um mês e meio —, como foi que 
começou a ler?

“Eu tinha nove anos e passei 
por uma lixeira próxima a um 
campinho de futebol. Vi um saco 
de brinquedos e um livro, ‘Dom 
Gaton’, um reconto espanhol.” 
Reconto? “Sim, a releitura de um 
conto. Hoje eu fi co pensando 
porque não fui nos brinquedos e 
fui no livro. Esse livro estava lá 
para mudar a minha vida. Nessa 
noite, a luz acabou e começou a 

                          Reina a paz no Complexo do Alemão? Otávio está de 
                                                                                                                                                      

Pedro intervém: “Aquilo é uma 
firma, como se fosse uma empresa”. 
Mário continua: “Não vais passar pa-
ra barão da droga em dois minutos. 
Ao princípio podes ser a pessoa que 
está ali só sentadinha a guardar. E ga-
nhas para aí uns 300 reais por sema-
na, que é quase o salário mínimo. Vais 
chegar a casa e os teus irmãos vão 
estar a comer, a tua mãe vai estar mais 
feliz. Isto é o que muitos deles pen-
sam. E eu pensava: será que se visse 
isto todos os dias ia ter força para per-
sistir e continuar a tentar arranjar um 
trabalho para ganhar x reais por mês 
e para que os meus irmãos, mesmo 
que continuassem a ter fome, pelo 
menos não morressem à fome?”

Polícias ao longe
E os polícias? No filme são figuras agres-
sivas, vistas ao longe, de armas nas 
mãos. “Todos os policiais são filmados 
ao longe porque era assim que os vía-
mos. Enquanto ali estivemos o que ha-
via era um cerco, de vez em quando 
uma operação, e a polícia voltava a 
sair.” Para os moradores era sempre 

melhor que a polícia estivesse longe. 
“Acabam por só criar mais ódio”, diz 
Pedro. “As pessoas ficam revoltadas, a 
polícia chega ali, mata o teu pai, a tua 
mãe, sem que saibas porquê.”

Dentro do Complexo, na altura em 
que os dois portugueses lá viveram, 
havia “uma esquadra que parecia 
uma casa abandonada, com dois po-
lícias dentro”. Duas figuras totalmen-
te impotentes. “Não faziam nada, li-
mitavam-se a olhar as motas passar, 
cheias de traficantes, de um lado pa-
ra o outro.”

Agora, depois de a polícia ter toma-
do o Complexo, no final de Novem-
bro, as coisas mudaram. Pedro e Má-
rio não estão lá mas mantêm-se em 
contacto com os amigos, recebem 
notícias e tentam ajudar, mesmo à 
distância. Desesperaram quando sou-
beram que durante três dias a Dona 
Célia não conseguia arranjar comida, 
e que a família já estava a comer fari-
nha. Mas sentem que há um novo 
optimismo a instalar-se. “Esta é uma 
operação que tinha que se feita, que 
mais cedo ou mais tarde terá que ser 
feita por todo o Rio de Janeiro”. 

Agora há polícia dentro da favela, 
e o ambiente geral é de muito maior 
optimismo. O Plano de Aceleração do 
Crescimento já tem cerca de três anos 
de aplicação e “uma rua que antes 
tinha três metros [às vezes menos do 
que isso, como se vê em muitos pla-
nos do filme, em que as personagens 
se esgueiram por entre escombros e 
lixo amontoado, por onde passeiam 
ratos] agora tem dez metros, já tem 
um banco do lado direito, um posto 
médico do lado esquerdo, um telefé-
rico que permite atravessar a favela 
sem demorar horas”. 

Além disso, há trabalho. Os morado-
res da favela são chamados a trabalhar 
nas obras e “quem não tinha dinheiro 
nenhum passa a ter algum, e isso faz 
uma enorme diferença na auto-esti-
ma”. O tráfico, esse não vai acabar, mas 
vai perceber que “tem que funcionar 
sem controlo de um território, sem ser 
um estado dentro do Estado”.

Quanto a Mário e Pedro, vão conti-
nuar a fazer documentários – têm até 
um plano para, dentro de três a cinco 
anos, filmar o que mudou no Com-
plexo do Alemão – mas o que querem 
para já é fazer ficção. Têm projectos 
para a América Latina, África, Ásia. 
“Vivemos pelo mundo”. 

Vão continuar ligados ao Complexo 
– estão a preparar um livro e têm um 
projecto com a ONG portuguesa Ter-
ra dos Sonhos para apoiar mediado-
res que trabalhem dentro da favela 
nas áreas da educação, desporto e 
artes. Querem continuar a ajudar a 
Dona Célia e todos os amigos que fi-
zeram desde aquele ano de 2005 em 
que, como escreve Mário na sua nota 
de intenções como realizador, pisa-
ram pela primeira vez “o solo do uni-
verso paralelo e complexo”. 

Ver crítica de filmes págs. 45 e 46

Desesperaram 
quando souberam 
que durante três dias 
a Dona Célia não 
conseguia arranjar 
comida, e que 
a família já estava 
a comer farinha

Pedro (em 
cima) é o 
director de 
fotografia do 
filme e o 
irmão, Mário, 
o realizador
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   Otávio, o livreiro do Alemão

chover. Quando terminei de ler, 
parou de chover e voltou a luz. Foi 
como se eu fosse viajando naquele 
universo de encantamento e 
depois voltasse à realidade. Nunca 
tinha tido aquela sensação de 
liberdade, de magia. E depois 
que passei a ter contacto com os 
livros a minha imaginação deu 

um salto. Hoje eu escrevo 
contos, roteiros, mas a 

minha obra é ‘Ler é 10’, 
sair de manhã com 
uma mala cheia de 
livros e num lugar 
como esse colocar um 
tapete e começar a 
contar histórias para 

as crianças.”
Otávio soma as 

crianças que o projecto 
alcançou. “Até hoje foram 

mais de 10 mil, entre a Penha e 
o Alemão.” E tira um pequeno 
portátil da mochila, paramostrar 
os vários desdobramentos do “Ler 
é 10”. “Temos o Casa-Biblioteca, 
em que vamos no barraco da 
pessoa, levamos livros, fazemos 
actividades, e a pessoa fi ca 
responsável por chamar as 
crianças. Temos o Bliblioteca 
Móvel, em que montamos uma 

tenda com 400 livros na praça 
e chamamos as crianças.” Este 
plural é um eufemismo. “Eu 
mesmo monto a tenda.”

E descreve tudo isto sentado 
no cimento, com os barracos em 
frente, encavalitados no morro. 
“Dentro das caixas, aqui dentro, 
temos poesia, contos, quadrinhos 
[BD] nacionais e internacionais, 
revistas. São doações de autores 
e editoras.” Autores favoritos de 
Otávio: Carlos Drummond de 
Andrade, Rubem Fonseca, Pablo 
Neruda. Isto além dos livros 
infantis. “Por semana chego a ler 
10 ou 15 livros infantis, enquanto 
que livros para adultos são só um 
ou dois por mês.” Só, é como quem 
diz. Quem dera a muitos.

Fixou-se num artigo onde Alice 
Vieira era citada sobre o que é 
qualidade na literatura infantil. 
Está à espera que a Biblioteca 
da Penha inaugure, ganhou uma 
bolsa para estudar pedagogia e 
entretanto frequenta tudo o que 
são seminários, ateliers e ofi cinas. 
“‘Tá vendo as crianças lá no alto 
correndo? É bom correr, mas elas 
correm das oito da manhã até 
escurecer, e isso não é legal. Estão 
correndo, correndo, correndo, e 
no fi nal do dia correram e não 
aprenderam nada.”

Não era prisão
Otávio não está eufórico quanto 
à tomada do Alemão. “Achei legal 
por essa questão das crianças. 
Por não verem a imposição do 
poder paralelo pelas armas. Elas 
não tinham boas referências.” 
E o poder paralelo, ou seja, o 

tráfi co, desapareceu mesmo, ou 
está só escondido à espera de 
voltar? “À vista, desapareceu, 
mas é muito prematuro para falar. 
Pelos lugares em que ando não 
vejo nada, mas tem pessoas que 
relatam que eles estão aí.” Ou têm 
medo de que possam estar.

“Um dia a operação teria de 
acontecer, e já foi tarde”, resume 
Otávio. “Mas nunca me senti 
aprisionado, sempre tive liberdade 
para fazer o meu trabalho. Agora 
essa comunidade está tendo uma 
visibilidade mundial e o poder 
público tem de entrar com a maior 
força e não abandonar, porque 
vai haver uma época em que os 
media vão abandonar. Não vai 
ter violência, não vai ter notícia. 
Então o poder público tem de 
trabalhar no saneamento, na luz, 
na água. Antes a desculpa era que 
o poder alternativo dominava. 
Agora não tem mais desculpa.”

A tomada do Alemão foi 
precipitada pelos arrastões e 
incêndios ordenados pelo tráfi co, 
que causaram o pânico no Rio de 
Janeiro em meados de Novembro. 
Os trafi cantes quiseram deixar 
claro o que pensavam sobre as 
mudanças em curso há dois anos, 
com a criação das UPP, Unidades 
Pacifi cadoras de Polícia, que já 
estão em várias favelas da cidade. 
Mas a resposta das autoridades foi 
fulminante, recorrendo mesmo a 
tanques da Marinha.

A tomada do Alemão fi cou como 
um símbolo de que era possível 
o poder formal desfazer o poder 
paralelo, e criou também uma 
nova imagem da polícia, durante 
décadas muito conotada com a 
corrupção. Nos primeiros dias a 
população apareceu eufórica, a 
aplaudir as fardas. Mas não deixou 
de haver queixas de abusos 
policiais.

Otávio quer esperar para ver. 
“Cabral [o governador do Rio] e 
Beltrame [secretário de Segurança 
do Rio] ainda têm de me conquistar. 
Teve um grande avanço, mas não 
dá para fi car tomando champanhe 
todos os dias, porque não está 
às mil maravilhas. Já temos 
quatro anos de PAC aqui e cadê a 
Biblioteca do Alemão?”

Trafi cante é como veado
Chega a vizinha Joana, mulatona 
de garra. Aos 39 anos é mãe de 

“Um adolescente 
de favela lendo 
C.S. Lewis! São essas 
histórias que me 
fazem ganhar 
o dia (...). [Aqui] as 
crianças correm de 
manhã até escurecer. 
No final do dia não 
aprenderam nada”

e pé atrás, e não é o único. O Ípsilon voltou ao maior conglomerado de favelas cariocas no momento em que estreia em Portugal o documentário 
    “Complexo — Universo Paralelo”. Alexandra Lucas Coelho, no Rio de Janeiro

quatro fi lhos, sendo que o mais 
velho é este matulão de boné já 
com idade para votar, que agora se 
debruça na lage.

“Eu não tinha nada de que 
reclamar antes”, diz ela de 
rompante, sobre a tomada do 
Alemão. “Cachorro só ataca se 
você mexer com ele.” Otávio 
acrescenta: “Tem pessoas que 
pensam que era uma ditadura 
generalizada, mas não era.” 
Joana reforça: “Eu nunca tive 
problemas.”

Mas as crianças cresciam a ver 
armas. “E agora também estão 
vendo. Só mudou do cara sem lei 
para o cara com lei, só trocou de 
mão”, responde ela. “O policial até 
agora não me desrespeitou, mas 
escuto um monte de histórias. 
Você já é desrespeitada só por 
morar em comunidade.”

Ou seja, favela.
“Imagina que o Otávio é meu 

amigo de infância e vira trafi cante. 
Eu vou deixar de falar com ele? É 
como virar veado.”

Ou seja, homossexual.
E não adianta objectar, dizer por 

exemplo que um homossexual 
não ameaça ninguém. “E eles 
[trafi cantes] também não. É 
eles lá e você aqui. Você passa 
e fi nge que não vê. Tenho 39 
anos de Complexo do Alemão 
e a bandidagem nunca mexeu 
comigo.”

Joana nem vê bem uma UPP 
aqui no Alemão, já anunciada 
para o fi m de 2011. “Não tem 
necessidade.” Aponta o morro, 
quieto. “Está vendo? Parece um 
cemitério. Eles dizem que não 
tem tráfi co, mas também não tem 
diversão.”

Otávio concorda. “Agora à meia-
noite tem de estar todo o mundo 
em casa, é um abuso de poder.” 
Joana embala: “A gente quer 
melhorar, mas também quer algo 
para as crianças. O Complexo vai 
fi car esquecido, como sempre.”

Nos dias pós-tomada, era a 
invasão. “Nunca vi tanto Papai 
Nöel”, lembra Otávio. “Mas as 
pessoas podiam ter vindo aqui 
antes, dar brinquedos, trazer 
cesta básica, que seriam bem 
recebidas.” Porque o Alemão, 
como todas as favelas, são 
sobretudo dezenas de milhares 
de trabalhadores, empregadas 
domésticas como Joana, 
vendedores de sorvete na praia, 
taxistas. Gente que vai para a Zona 
Sul trabalhar para os ricos.

Os pais de Otávio nasceram na 
favela da Vila Cruzeiro e nunca 
saíram do estado do Rio de Janeiro. 
Ele, aos 27 anos, já esteve em 
Buenos Aires, Havana, Santiago 
do Chile, Montevideu e Bogotá, 
além de Medellín, e de dez estados 
do Brasil. “Aos 14 anos, eu pegava 
um mapa-múndi e fi cava gravando 
as capitais”, lembra Otávio. “E 
trabalhando com os livros pude 
conhecer alguns lugares. Agora eu 
penso na Europa. Em Lisboa não 
tem um lugar com um teleférico e 
um museu do conhecimento? Eu 
quero conhecer esse lugar.”

Quem sabe alguém na Expo leia 
isto.

Trepando pela 
favela com 
uma caixa de 
livros às 
costas, Otávio, 
o fundador do 
projecto “Ler 
é 10”, é a 
verdadeira 
biblioteca 
ambulante 
do Complexo 
do Alemão

Ao todo, entre 
as favelas da 
Penha e do 
Alemão, mais 
de dez mil 
crianças já 
participaram 
nas 
actividades do 
“Ler é 10”

Reportagem
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Na viragem do milénio, nas zonas su-
burbanas de Londres, jovens músicos 
e produtores ensaiavam uma nova 
sonoridade seduzidos pelos elemen-
tos mais sombrios do UK garage, es-
tilo derivado do drum & bass, com 
tempos rítmicos mais lentos, elemen-
tos melódicos e vozes R&B. A partir 
desse embrião despontou aquilo que 
hoje denominamos dubstep, som ur-
bano, produto de uma Londres inter-
cultural, síntese mutante de batidas 
rítmicas digitais e ambientes obscuros 
sacudidos por subgraves.

Quando a designação começou a 
ser utilizada com regularidade, nos 
primeiros anos da década passada, 
linguagens como o tecno minimal, o 
electroclash ou o house progressivo 
prevaleciam. Muitas vezes instrumen-
tal, minimal e contendo ecos do dub, 
o dubstep mantinha-se na sombra, 
nos estúdios caseiros, nas caves escu-
ras e nas rádios piratas.

Em 2006, com a chegada do álbum 
de estreia de Burial, algo mudou. O 
facto de ter sido lançado na editora 
Hyperdub de Kode9 concorreu para 
que lhe fosse colado o dístico dubstep. 
Mas já era outra coisa. Acabou por 
conquistar um público mais transver-
sal e fronteiriço a outras músicas. Pe-
la primeira vez falou-se de uma reali-
dade pós-dubstep.

Mas a verdade é que depois desse 
disco, salvo excepções episódicas e 
diversas em termos de som (King Mi-
das Sound, Skream, Joker), o dubstep 
parecia uma sonoridade condenada 
a habitar as margens. Em 2010 algo 
mudou. Assistiu-se, em simultâneo, 
a uma fragmentação e disseminação 
total do género. De tal forma que aqui-
lo que parecia uma realidade identi-
ficável, possuída por alguma consis-
tência interior, se transformou numa 
miríade de pequenos microfenóme-
nos difíceis de identificar.

Sem fi m à vista
Razão tinha Kode9, o músico e prin-
cipal responsável pela editora Hyper-
dub, quando o entrevistámos em 
2006, ao dizer que não lhe agradava 
a designação dubstep. Na sua visão, 
aquilo que era nomeado como tal era 
apenas um momento de uma história 

em contínuo, iniciada com o dub, sem 
fim visível. E é isso que tem aconteci-
do. Depois dos primeiros anos a viver 
na clandestinidade, o dubstep con-
quista novos espaços e públicos.

Em 2004 era apenas uma pequena 
partícula da imensa árvore da elec-
trónica de dança. Hoje, a maior parte 
dos géneros que nessa época vinga-
vam estão sem energia e é o dubstep 
que domina. Ou pelo menos o que 
resta dele, disseminado pelo corpo 
sonoro de alguns dos mais estimulan-
tes lançamentos dos últimos meses. 
Essa é a maior contradição.

Na altura de maior afirmação do 
género começa a ser impreciso falar-

Darkstar 
No álbum 

“North” (2010) os 
Darkstar tomaram o 

dubstep como ponto de 
partida, para chegarem à 

feitura de canções, 
povoadas por pop 

electrónica elegante 
de limites 
incertos

Jamie Woon 
Na aparência é um 

cantor soul clássico, mas a 
sonoridade que envolve a sua 

voz é feita de ritmos 
atmosféricos próximos do 

dubstep. O que não surpreende 
em alguém que trabalha agora 
com dois nomes fundamentais 
desse tipo de estética (Burial 

e Ramadanman) para o 
seu álbum de estreia
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tecnostep, future garage, emostep ou 
popstep para afirmar realidades dife-

rentes, todas com vínculo 
ao dubstep.

Há três nomes que 
contribuíram deci-

sivamente para 
essa dissemina-
ção em

2010: Mag-
netic Man, Ja-
mes Blake e Joy 
Orbinson. Os 
primeiros, um 

trio constituído 
pelos produtores 

Benga, Skream e Ar-
twork, porque alcança-

ram uma popularidade in-
suspeita graças ao álbum homónimo 
e a alguns singles com a voz da canto-
ra Katy B. Acabam por representar a 
chegada ao centro do mercado do 
dubstep, como aconteceu no passado 
com o house, com “Homework” (1997) 
dos Daft Punk, ou com o drum & bass, 
com “Timeless” (1995) de Goldie ou 
“New Forms” (1997) de Roni Size.

James Blake e o trio Darkstar parti-
ram do dubstep, mas na actualidade 
situam-se algures entre a pop futuris-
ta e a ideia clássica do autor de can-
ções. Apostam na escuta doméstica 
e estão mais interessados em gerar 
ambientes e sensações do que agita-
ções dançantes. Os três magníficos 
EPs que Blake, 22 anos, lançou em 
2010 já indiciavam esse desenvolvi-
mento, mas é o álbum de estreia, a 
editar em Fevereiro, que o irá com-
provar inteiramente. O mesmo se po-
de dizer dos Darkstar, que no álbum 
“North” (2010) tomaram o dubstep 
como ponto de partida, para chega-
rem à feitura de canções, povoadas 
por pop electrónica elegante de limi-
tes incertos.

Na esteira dos Darkstar encontra-
mos também o duo londrino Mount 

Kimbie, que no álbum “Crooks & 
Lovers” (2010) assume a influ-
ência de Burial, especialmente 
do segundo álbum, “Untrue” 
(2007). Tal como aquele, tam-
bém alcançaram reconheci-
mento junto de um público 

transversal, que já havia assimilado, 
por exemplo, os The xx, também com 
influências dubstep. Um facto ainda 
mais verificável nas produções a solo 
de Jamie XX, como se constatará em 
Março quando for editada a recriação 
que  fez do álbum “I’m New Here” 
(2010) de Gil Scott-Heron.

Todos estes nomes, aos quais se 
podem juntar os de Balem Acab – a 
identidade que esconde o americano 
Alec Koone, 19 anos, responsável pe-
lo magnífico EP “See Birds” (2010) –, 
dos Forest Swords (ou seja, o ameri-
cano Matthew Barnes, responsável 
pelo distinto álbum “Dagger Paths” 
do ano passado) ou do projecto How 
To Dress Well (do americano Tom 
Krell, do álbum “Love Remains”), ex-
perimentam compor temas com vo-
zes. Mas tal como acontece em Burial, 
as vozes quando aparecem assumem 
uma tonalidade espectral.

Chamar os opostos
São inspiradas nas vozes do R&B, mas 
são fantasmas que ruminam lá ao lon-
ge, reforçando mais sensações de iso-
lamento do que de partilha colectiva. 
O que não surpreende. Todas estas 
figuras, a maior parte na casa dos vin-
te anos, são produtores caseiros, fa-
zendo música de forma rudimentar, 
recorrendo a tecnologia de baixo cus-
to. Para eles, a música parece funcio-
nar como devaneio, lugar de procura 
de novas sensações.

Em vez de dimensão física, há pro-
cura de alguma intimidade, de reco-
lhimento.

Na maior parte dos casos, as vozes 
quando se ouvem são até indecifrá-
veis, como se estivessem lá para fazer 
parte do ambiente e não para serem 
o centro das atenções. Há excepções, 
claro, como Jamie Woon. Na aparên-
cia é um cantor soul clássico, mas a 
sonoridade que envolve a sua voz é 
feita de ritmos atmosféricos próximos 
do dubstep. O que não surpreende 
em alguém que trabalha agora com 
dois nomes fundamentais desse tipo 
de estética (Burial e Ramadanman) 
para o seu álbum de estreia.

Se Blake, Darkstar ou Woon repre-
sentaram, durante 2010, o lado mais 

nublado e introvertido do dubstep, 
Joy Orbinson foi um dos principais 
responsáveis por trazer tonalidades 
mais luminosas, melódicas e optimis-
tas, incorporando soluções rítmicas 
mais velozes e dançáveis próximas do 
house menos óbvio e, por vezes, tam-
bém vozes do R&B.

Foi seguindo essa filão que se dis-
tinguiram Arthur Cayzer (mais conhe-
cido por Pariah) ou uma série de no-
mes (Girl Unit, Jam City, Kingdom, 
Mosca ou Egyptrixx) afectos à editora 
inglesa Night Slugs, que com uma sé-
rie de lançamentos excelentes encon-
trou o espaço certo entre o apelo da 
pista de dança e a experimentação 
sónica. O que mais cativa nos lança-
mentos da editora é esse equilíbrio 
entre a composição acessível e direc-
ta e as ideias em movimentos, que 
circulam por vezes invisíveis, só sen-
do alcançadas depois de audições 
repetidas.

Se os entusiastas da Night Slugs 
aproximaram o dubstep do house, 
existe quem o faça em relação ao tec-
no ou às electrónicas abstractas, co-
mo Scuba, Shackleton ou Martyn. Não 
é difícil perceber a atracção que a sua 
música exerce sobre figuras do tecno 
como Ricardo Villalobos. Tal como 
este, também eles chamam para a sua 
música opostos (precisão e desordem, 
gelo e calor), fazendo-os confluir pa-
ra um corpo sónico profundo e nar-
cótico. Há um toque de exotismo no 
tratamento dos pormenores, mas o 
que sobressai no todo são as figuras 
digitais que iluminam uma melanco-
lia nocturna, onde o tecno, o dubstep, 
o dub, o ambientalismo e o som revi-
gorante dos subgraves se misturam.

Em Fevereiro passado, em conver-
sa com Martyn, este confessava que 
tinha dificuldades em situar o que fa-
zia. O mesmo diriam todos os outros 
nomes mencionados neste texto. Na 
altura, o holandês radicado nos EUA, 
resolvia assim o impasse: “Tudo o que 
tenha som de subgraves lá dentro me 
interessa. Por isso, o que faço resume-
se numa expressão:

bass music”. Afinal, é capaz de ser 
só isso: é uma questão de subgra-
ves.

Há uns anos parecia mais uma música urbana confi nada às minorias, mas em 2010 o dubstep 
fragmentou-se e disseminou-se como nunca acontecera. James Blake, Magnetic Man, Darkstar, 
Mount Kimbie, Jamie Woon ou Joy Orbinson são alguns dos responsáveis pela nova realidade 

indefi nível pós-dubstep. Vítor Belanciano

se de dubstep, de tal forma a tipologia 
se ampliou, transformando-se numa 
bolha enorme que é capaz de acolher 
as mais alteradas matizes e registos. 
Hoje existe uma verdadeira contenda 
de terminologias, recorrendo-se a 
distinções como Uk funky, funkstep, 

Quando 

rebenta
a bolha dubstep 

para todos os lados

Mount 
Kimbie O duo 

londrino, assume, no 
álbum “Crooks & Lovers”, a 

influência de Burial; tal como 
este, também alcançou 

reconhecimento junto de um 
público transversal, que já 

havia assimilado, por 
exemplo, os The xx, 

também com influências 
dubstep

Joy 
Orbinson Foi um 

dos principais 
responsáveis por trazer 

tonalidades mais luminosas, 
melódicas e optimistas, 
incorporando soluções 
rítmicas mais velozes e 
dançáveis próximas do 

house menos óbvio e, por 
vezes, também vozes 

do R&B
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Eram miúdos (mais do que são hoje) 
e os barcelenses The Glockenwise so-
nhavam que havia algo melhor do que 
aquela terra onde nasceram. Engana-
ram-se, reconhecem agora: “Todos 
os sítios têm uma desilusão pronta 
para te dar”, garante Nuno Rodrigues, 
o vocalista, que entretanto foi estudar 
Direito para Coimbra. “Building Wa-
ves”, o álbum de estreia que estes 
rapazes com idades escandalosamen-
te baixas (estão todos na casa dos 20 
anos) lançam na segunda-feira, um 
conjunto de canções rock’n’roll, ga-
rage e punk de primeira apanha, não 
é tanto um grito de revolta contra o 
tédio que é crescer e viver numa ter-
rinha, mas antes a expressão da insa-
tisfação crónica da adolescência e de 
quem está às portas de se tornar adul-
to. O “got to get out of this town” que 
cantam em “Columbine (out of this 
town)”, uma das canções do disco, 
pode ser sobre qualquer cidade oci-
dental – ninguém escapa ao tédio.

No primeiro EP, uma edição arte-
sanal lançada em 2009, estavam em 
plena adolescência e entretinham-se 
a efabular sobre temas clássicos do 
rock’n’roll, como o sexo e o álcool, 
mesmo que fossem apenas quatro 
miúdos de Barcelos com vidas nor-
malíssimas. Desta vez foi diferente. 
“Quando escrevi as letras tentei pegar 
na nossa experiencia, mas sem a pes-
soalizar, tentando encontrar lugares 
comuns. É por isso que temos uma 
música chamada ‘Columbine’. Pode 
ser uma piada de mau gosto, mas tem 
tudo a ver com endoidecer numa ci-
dade pequena ou simplesmente que-
rermos sair dali para um sítio melhor. 
Na verdade, não há sítios melhores”, 
explica Nuno, em conversa com o Íp-
silon num café do Porto.

Conhecem-se “desde a catequese”. 
Os Glockenwise começaram tinham 
eles apenas 15, 16 anos. Contra o tédio 
tinham apenas a música. E em Barce-
los, nos últimos anos, tem havido 
muita, sobretudo rock, dos Green Ma-
chine (mais antigos) aos Black Bom-
baim (banda recente que tem dado 
sinais entusiasmantes e que amanhã 
partilha a Sala 2 da Casa da Música 
com os Glockenwise, em mais uma 
edição do Clubbing). “Tivemos sorte 
de ter havido em Barcelos uma gera-
ção anterior à nossa que teve um in-
teresse primário na música. É só uma 
coincidência: é uma cidade muito pe-
quena, em que o irmão mais velho 
passa ao mais novo, o pai ao filho”, 
refere. “Para mim era formidável ver 
uma banda da minha terra, como os 
Green Machine. O Joca, o vocalista, 
era amigo do meu irmão”, diz. Esta 
proximidade – em que todos conhe-
cem todos e em que alguém por per-

to terá, com elevado grau de certeza, 
uma banda – ajuda a explicar o fenó-
meno Barcelos.

Amor-ódio
Da “prata da casa”, os rapazes Glo-
ckenwise passaram  para os discos 
dos Stooges, Sex Pistols, Ramones e 
de um sem número de bandas punk 
e garage rock. Mas aquelas epifanias 
nos palcos de Barcelos deixaram mar-
cas. “Tínhamos apenas três meses e 
já tínhamos uma vontade imensa de 
estar no palco”, diz Nuno, que conti-
nua a gostar de bandas em que sente 
“eu podia fazer isto”.

A vontade era tanta que, mesmo 
sem carros, se metiam em comboios 
e camionetas para chegar aos locais 
de concerto. Quando foram tocar a 
Portalegre, por exemplo, tiveram que 
sair de manhã, apanhar “três ou qua-
tro transportes públicos”. Consegui-
ram chegar ao local do concerto a 
tempo, mas apenas 30 minutos antes 
da hora marcada para o espectáculo. 
Apesar de estarem hoje divididos pe-
lo Porto, Coimbra e Barcelos, graças 
aos cursos superiores, os ensaios con-

tinuam a ser sempre na cidade natal 
e todas as músicas nasceram lá. Com 
a cidade têm uma relação de amor-
ódio. E o amor tem ganho, depois de 
perceberem que o tédio é, afinal de 
contas, uma contingência universal. 
“Gosto de Barcelos porque cresci lá, 
tenho a minha família (somos uma 
família muito barcelense), a minha 
namorada, os meus grandes amigos 
todos. Deixar Coimbra e voltar a Bar-
celos aos fins-de-semana é quase co-
mo chegar um porto seguro. Não es-
pero que ninguém compreenda por 
que é que gosto de Barcelos assim: só 
eu é que posso gostar de Barcelos as-
sim”, afirma.

Com os Glockenwise, os Aspen e os 
Black Bombaim (praticantes de rock 
psicadélico pesadíssimo, que lhes em-
prestam a carrinha para andarem a 
tocar pelo país) a deixarem de queixo 
caído quem os vê nos palcos, Barcelos 
começou a ser vista como a “nova 
Coimbra”, aquela cidade de pequena 
ou média dimensão onde, de um mo-
mento para o outro, tudo parece 
acontecer. Nuno trata de abater mitos: 
“Já houve pessoas que me disseram 

‘Vou a Barcelos a uma noite de copos’. 
E eu digo ‘Não venhas, não se passa 
nada [risos]’.”. “Ninguém vai encon-
trar cartazes de bandas na rua ou con-
certos a acontecer onde menos se 
espera”. Há “o bar do Xano”, onde as 
personagens da microcena barcelen-
se se encontram, e pouco mais (o dis-
co escarrapacha referências a esta 
realidade logo nos títulos dos temas: 
“Bilhar às nove e meia”, “It’s not a 
dead end but it certainly looks like 
one”, “Local song for local people”.

Este conhecimento do terreno não 
o impede de fazer o elogio da micro-
cena. “Pode haver o paralelo Coim-
bra-Barcelos, 50 bandas a aparecerem 
e a desaparecerem, todos amigos… É 
o que acontece em Barcelos, mas com 
uma grande diferença, que é o que 
faz Barcelos mais interessante do que 
Coimbra alguma vez poderia ser: nós 
não tocamos todos rockabilly ou 
punk, temos bandas doom, stoner, 
rock’n’roll, música celta, o que tu qui-
seres”. Tudo contra o tédio.

Ver agenda de concertos na pág. 41 e 
segs.

Um aviso dos The Glockenwise: 
ninguém escapa ao 

tédio
A velha história do rock como resposta ao não ter que fazer repete-se aqui. 

O primeiro álbum dos The Glockenwise é produto desse ambiente, mas tem ambições 
maiores: mostrar que tudo pode acontecer, até em Barcelos. Pedro Rios

“‘Columbine (out of
this town)’ pode ser 
uma piada de mau 
gosto, mas tem tudo 
a ver com endoidecer 
numa cidade pequena 
ou querer sair dali 
para um sítio melhor. 
Na verdade, não há 
sítios melhores. 
Todos os sítios têm 
uma desilusão pronta 
para te dar”
Nuno Rodrigues

Os 
Glockenwise 

são quatro 
miúdos de 

Barcelos 
tocados pelo 

espírito do 
rock’n’roll, 

do garage e 
do punk

F
IL

IP
A

 A
LV

E
S



Ípsilon • Sexta-feira 14 Janeiro 2011 • 25

“O Alek Rein é um gajo do campo, da 
folk, e essa não é a minha vida. A de-
le é mais bucólica que a minha, e ele 
é um tipo que anda em aventuras. Eu 
não. Eu ando aqui na minha seca de 
vida urbana”. A declaração é de Ale-
xandre Rendeiro, 21 anos, licenciado 
da Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade de Lisboa. Alek Rein, o tipo 
de quem fala, é o autor de “Gemini”, 
EP em formato digital de cinco can-
ções. Cinco canções de inspiradíssimo 
psicadelismo folk, ora em movimen-
to encantatório eléctrico-opiáceo, ora 
eufórico-telúrico (erguem-se timba-
lões e guitarras acústicas), que nos 
caiu em cima. Alexandre Rendeiro é 
Alek Rein. Imaginou-o como projecto 
artístico, misto de heterónimo à Fer-
nando Pessoa (com Syd Barrett no 
horizonte) e de alter-ego à Ziggy Star-
dust (sem fatiota glam). Um músico 
que Rendeiro lançasse ao mundo pa-
ra o ver construir-se, canção após 
canção, concerto a concerto.

Curioso projecto? Certamente, di-
ríamos antes de ouvir as canções. An-
tes. Porque assim que chegamos a 
“Gemini”, disponível em alekrein.
bandcamp.com, o conceito torna-se 
menos interessante que o que dele 
frutificou. “Gemini” é, arriscamos, o 
nascimento de algo em grande.

Depois dele, Alek Rein, ele que gra-
va versões acústicas de “Femme fata-
le”, ele do imaginário fantástico-sur-
real com Hollywood dentro e que 
recicla diálogos de “O Padrinho” para 
cantar a ambígua “I believe in Ame-
rica”, será obrigado a continuar. O 
“gémeo” de Alexandre Rendeiro ain-
da lhe dará trabalho. A começar esta 
noite, quando se apresentar na “Noi-
te às Novas” da Galeria Zé dos Bois - 
sessões reservadas às apostas musi-
cais da galeria que hoje incluem, para 
além de Alek Rein, Rudolfo, treslou-
cado MC barcelense que berra como 
punk entre caos sintético (“Xô Sata-
nás”, ouvimo-lo dizer), Robert Foster 
(aka Carlos Nascimento), navegante 
de sons cósmicos, planantes, ponte 
entre o kraut exploratório de ontem 
e as reconstruções new age de hoje, 
e EitR, projecto do saxofonista Pedro 
Sousa e de Pedro Lopes, que procura 
reconfigurações jazz entre sopros free 
e sons extraídos de proveniências di-
versas (o sempre fiel gira-discos é uma 
delas).

O lendário já não existe
Alexandre Rendeiro nasceu em New 
Jersey, em 1988. Regressou a Portugal 
aos oito anos. Viveu em Faro, chegou 
a Lisboa. Pelo meio, teve uma epifania 
quando o pai pôs no auto-rádio do 
carro “Made In Japan”, o histórico 
álbum ao vivo dos Deep Purple. Ele 
impressionado com o som distorcido 
do Hammond de Jon Lord e o pai a 

Alek já está aqui
Alek Rein, alter-ego de Alexandre Rendeiro, surpreendeu-nos com “Gemini”, EP de 

inspiradíssimo psicadelismo. É o primeiro registo de um videasta, músico e artista plástico 
de 21 anos. E é prenúncio de algo em grande. Esta noite, toca na ZDB, em Lisboa. Mário Lopes

Fleet Foxes, os agudos da voz e a ideia 
de folk adulterada, recusando classi-
cismo, a recordar-nos o sublime Cass 
McCombs. Esta é a música de Alek 
Reins, mas não a compreenderíamos 
sem conhecer o resto.

Alek Reins, como se recordarão, é 
um projecto do artista Alexandre Ren-
deiro. E ele quer que tudo se conju-
gue. Ou seja, não quer ser o músico, 
por um lado, o videasta por outro, o 
artista plástico por fim. “Quero que 
a música, a arte, o vídeo se comple-
mentem ao longo da minha vida”.

Actualmente em residência na ZDB, 
trabalha o conceito “O artista enquan-
to Diabo”. Porque passou os tempos 
de faculdade a ouvir falar de “o artis-
ta, a nível criativo, se colocar na po-
sição de Deus, por ter que inventar 
uma linguagem e um universo seus”, 
e lhe parecer que, mais que Deus, o 
artista se parecerá com o Diabo. Não 
é verdade que “o diabo se tornou dia-
bo por aspirar a tomar o lugar de 
Deus”? Esta ideia é importante – está 
presente naquilo que é Alek Reins, o 
músico.

“Golden man”, épico sci-fi em for-
ma de canção – uma nave que aterra, 
um homem que fala do “anarquismo 
psicadélico, surreal”, do seu planeta 
-, surgirá também num guião que tem 
preparado, e vagamente inspirado em 
Castor e Polux, gémeos personagens 
da mitologia grega. Resumindo, Ale-
xandre Rendeiro criou um universo 
para Alek Reins e está agora a vê-lo 
dar os primeiros passos. A separação 
entre ele, Alexandre e Alek, obriga-
toriamente porosa e indefinida – “Ge-
mini”, o título do EP de estreia, refe-

re-se a ela -, é ainda importante por 
outra razão.

Alexandre aprecia a democratiza-
ção trazida pela era da informação, 
que “permite ir à internet e, pelo me-
nos, arranhar a superfície do que se 
passa à nossa volta”. Mas sente falta 
do mistério, da impossibilidade de 
atingir uma dimensão lendária que 
surgiu com essa total transparência. 
“Os Led Zeppelin só se tornaram o 
que são por omissão, por não irem 
muito à televisão, por não estarem 
muito visíveis.” Da mesma forma, “a 
Hollywood clássica de divas e galãs é 
um conto impossível hoje, quando 
temos no YouTube as vedetas a vomi-
tar depois de uma festa”. Perante isto, 
Alexandre não sabe ainda onde se 
colocar. “Sou completamente a favor 
de toda essa liberdade de informação, 
que permitiu uma sociedade mais 
horizontal, mas não consigo abstrair-
me [do que se perdeu]”. O mesmo na 
arte: “[Neste momento] o meio está 
à frente da criação. Se há espaço para 
fazer, faz-se e enche-se o espaço. Não 
se faz e depois vê-se onde cabe. Isso 
causa ambiguidade e um ímpeto sem 
meditação. Ainda demorará alguns 
anos até que consigamos equilibrar 
isso. Mas chegará o momento em que 
diremos, ‘epá, mas o ‘ready-made’ 
agora não faz sentido nenhum”. 

Alek Reins, heterónimo e alter-ego 
de Alexandre Rendeiro, chega-nos em 
“Gemini” com corpo completo. Nele, 
Alexandre projecta, na era da infor-
mação, o mistério que já não é possí-
vel. Se o abordarem no final do con-
certo desta noite, ele dirá: “O Alek já 
não está aqui”.

Alexandre 
Rendeiro 
“criou” Alek 
Reins, o 
músico, que se 
estreia agora 
com o EP 
“Gemini”

Aprecia a 
democratização da 
era da informação, 
mas sente falta 
do mistério, 
da impossibilidade de 
atingir uma dimensão 
lendária que surgiu 
com essa total 
transparência: 
“Os Led Zeppelin 
só se tornaram o que 
são por omissão”

brincar: “Ainda tens muito para 
aprender”. E ele fê-lo. Continuou e 
continuou: os Pink Floyd de Syd Bar-
rett, Crosby, Stills & Nash, David Bo-
wie, Velvet Underground, Bob Dylan, 
Donovan, Leadbelly.

Mais próximo no tempo, arranjou 
uma banda, a banda acabou e ele de-
cidiu que não que queria outra – “não 
queria fazer uma coisa que alguém 
me pudesse tirar”. E então nasce Alek 
Rein. Voz e guitarra acústica, primei-
ro. Bateria, baixo e órgão de borbu-
lhar vintage, depois, quando se meteu 
num estúdio. Nasce “Gemini” e com 
ele, para nós, uma revelação: ecos do 
Barrett a solo e o odor a floresta dos 
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Em 1968, Phill Niblock era um jovem 
senhor de 35 anos com um curso de 
economia nas mãos, mas estava mais 
interessado em fazer parte da efer-
vescente cena cultural nova-iorquina. 
Tinha uma música na cabeça. Não 
uma canção, mas uma música, eter-
na, contínua, uma ideia de som total-
mente definida. Esse primeiro objec-
tivo, de ordem quase funcional (servir 
de banda sonora às suas experiências 
fílmicas), cedo se tornou passado e a 
carreira musical de Phill tornou-se a 
mais reconhecida das várias que acu-
mulou. Com obra nos campos da mú-
sica, fotografia, vídeo e trabalhos in-
termédia (dirige desde 1985 a Experi-
mental Intermedia, uma fundação e 
espaço performativo na sua Nova Ior-
que), é um nome grande do minima-
lismo e do microtonalismo.

Aos 77 anos, ainda tem a mesma 
música na cabeça. “Quando decidi 
que ia fazer música, em 1968, decidi 
fazer esta música: usar microtons pa-
ra produzir outros tons. Não tentei 
fazer uma música normal - a minha 
música não tem melodia, ritmo ou 
uma progressão harmónica normal”, 
diz, ao telefone com o Ípsilon um dia 
antes de vir para Portugal. Actua ho-
je a solo na Culturgest Porto, amanhã, 
em trio, com Gerd Stern e Katherine 
Liberovskaya, na lisboeta ZDB, e as-
sistirá, domingo, à exibição do seu 
filme “Dog Track”, de 1969, no espa-
ço Oporto (Miradouro do Adamastor, 
Lisboa).

É uma arte de detalhes, a de Niblo-
ck, que parte da exploração de sons 

com diferenças mínimas (os 
microtons, um intervalo 

menor do que o semi-
tom). O resultado são 

longas peças hipnóti-
cas, ricos mantos de 
som contínuo ple-
nos de possibilida-
des. Não é por aca-
so que os concertos 
preferidos de Niblo-
ck são aqueles que 

faz todos os anos, em 
Dezembro, no seu 

“loft”: cada um chega a 
demorar seis horas.
Ele explica com paciência 

o processo básico da sua arte, 
que se revela totalmente ao vivo, so-
bretudo em espaços amplos. Exem-
plifica: “um microtom a tocar numas 
colunas e outro microtom próximo 
noutras vão criar um tom no espaço, 
tom esse que não está na gravação”. 
E ri-se: “não sei se fiz isto menos com-
plicado”.

Na Culturgest, Phill estará munido 
de um leitor de CD, computador e 
mesa de mistura. “Não toco instru-
mentos, nem faço som com um ins-
trumento. Não sou músico, considero-
me um compositor. Há algumas peças 
para orquestra que são escritas, mas 

a maior parte do tempo actuo com 
material gravado. Gravo um músico 
a tocar algumas notas ditadas por 
mim e construo uma peça com cama-
das de som.”

O concerto no Porto partirá de ele-
mentos gravados (peças que compôs 
nos últimos 12 anos), mas a magia des-
ta música está na exploração do es-
paço. E aí entra a sabedoria de Phill, 
especialista nos detalhes quase inau-
díveis do som. “O que acontece é que 
se comprares os meus CD e ouvires a 
música no teu sistema áudio caseiro... 
não é bem isso a música. É suposto 
ouvi-la num grande espaço com um 
potente sistema sonoro. É a reverbe-
ração do espaço e do som no espaço 
que se torna a música”.

Um minimalista
Na Culturgest, a acompanhar a músi-
ca, será projectado o trabalho docu-
mental “The Movement of People 
Working”, uma série de filmagens de 
operários em cenários rurais (da Chi-
na a Portugal), que Niblock começou 
a fazer em 1973. Filmar os ritmos me-
cânicos de pessoas a trabalhar surgiu 
como alternativa ao trabalho com bai-
larinos, que Phill também experimen-
tou nos anos 1960.

São filmes aparentemente sem ar-
tifício, que rejeitam a narrativa, mas 
não são obras abstractas – são simples 
filmagens de pessoas a trabalhar. “Ba-
sicamente, sou um minimalista e 
aquilo em que estou interessado é em 
livrar-me de muitos aspectos típicos 
do cinema ou da música. A simplici-
dade tem a ver com livrar-me com a 
típica estrutura de um filme – o ritmo, 
as mudanças, a montagem de diferen-
tes sequências. Filmo uma pessoa a 
fazer uma coisa e passo para outra a 
fazer algo diferente noutro sítio”, re-
fere.

Ver ao vivo obras de John Cage e 
David Tudor ou La Monte Young a 
queimar um violino num cavalete 
abriram o caminho a Niblock, cuja 
relação com a música até então se fi-
cava por uma extensão colecção de 
discos de jazz. Ouvir as composições 
“Durations”, de Morton Feldman, em 
1960 e 1961, foi importante. “Deu-me 
permissão para fazer a música que 
ouvia na minha cabeça. Houve um 
longo período de gestação, entre 1961 
e 1968. Tornou-se possível fazer mú-
sica que não tem a típica estrutura 
harmónica, nem melodia ou ritmo”, 
sublinha.

Foram tempos efusivos para a arte 
experimental norte-americana, que, 
diz Niblock, foi “atacada” depois. 
“Nos anos 70 e 80 começava a haver 
uma tradição, mas as artes foram ata-
cadas pela direita religiosa - não gos-
tam de criatividade. Isso interrompeu 
muita actividade criativa. Nos anos 
90 a cena estava mudada e nunca re-
cuperou. Há uma tradição de cultura 
na Europa que nos EUA só começou 
nos anos 70 e que foi parada. Há pou-
cos sítios para actuar nos Estados Uni-
dos”, lamenta.

Nesta relação privilegiada com a 
Europa (que passa também pela ex-
tensão da Experimental Intermedia, 
em Ghent, na Bélgica), Portugal ocu-
pa lugar especial. Niblock preside ao 
júri da Bolsa Ernesto de Sousa, que 
tem o apoio da Fundação Luso-Ame-
ricana para o Desenvolvimento e da 
Fundação Calouste Gulbenkian e a 
colaboração da Experimental Inter-
media (Ernesto de Sousa, pioneiro do 
experimentalismo intermédia em 
Portugal, era amigo de Phill). Artistas 
como Rafael Toral e Adriana Sá ga-
nharam uma residência criativa na 
Experimental Intermedia nova-ior-
quina. “É uma relação quente. Já es-
tive aí muitas vezes, por isso, conheço 
os sítios, as pessoas. Sabe muito bem 
regressar”.

A música 
que ele ainda tem 

na cabeça
Dois concertos, um a solo e outro em trio, 

e a exibição de um fi lme de 1969 preenchem 
o calendário do fi m-de-semana de Phill Niblock, 

nome grande do minimalismo, no Porto 
e em Lisboa. Pedro Rios

“Se comprares 
os meus CD e ouvires 
a música no sistema 
áudio caseiro... 
não é isso a música. 
É suposto ouvi-la 
num grande espaço 
com potente sistema 
sonoro. É a 
reverberação 
do espaço e do som 
no espaço que se 
torna a música”
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QUA 26 JAN
22:00 SALA SUGGIA | € 15

YASMIN LEVY 
De disco para disco, Yasmin Levy tem aprofundado a 
busca de uma linguagem própria por entre a tradição 
judaico–espanhola, o flamenco e a cultura do mundo 
árabe, num processo que transcende a própria 
música e denuncia um desejo de reconciliação 
histórica. Sentir, o álbum mais recente da cantora 
e compositora nascida em Jerusalém, atesta o 
progressivo amadurecimento dessa fusão, cada vez 
mais o habitat natural para a sua voz versátil, 
sensual e transbordante de emoção.

JANTAR + CONCERTO € 30

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAMECENAS CASA DA MÚSICA
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of Oklahoma
Nature Theater

Life and Times – Episode 1
“Uma das companhias alternativas mais importantes de 

Nova Iorque, com a sua inteligência refrescante, teatralidade 
engenhosa e sentido de humor agradavelmente mordaz.”     

The Village Voice
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Em Visita Guiada Cláudia Dias explora o seu passado,
vivido em Almada, e o impacto das descobertas 
que a outra margem, Lisboa, lhe foi oferecendo.

Duração aprox. 3h30 com intervalo | Em inglês, legendado em português

Teatro 
Carlos
Alberto

20-30
Jan 
2011

de BERNARD POMERANCE
encenação SANDRA FALEIRO

tradução e dramaturgia 
Miguel Castro Caldas 
cenografia 
Stéphane Alberto
figurinos 
Paulo Mosqueteiro
sonoplastia 
e música original 
Sérgio Delgado
desenho de luz 
José Manuel Rodrigues

fotografia Raquel A
lbino, design M

argarida Kol, adaptação Joana M
onteiro

MECENAS TNSJO TNSJ É MEMBRO DA

www.tnsj.pt
LINHA VERDE 800-10-8675

interpretação 
António Fonseca
António Mortágua
Cláudio da Silva,
Manuel Coelho
Ricardo Neves-Neves
Rita Lello
Vera Kalantrupmann

co-produção 
TNDM II
Primeiros Sintomas

qua-sáb 21:30 
dom 16:00
dur. aprox. 1:50
M/12 anos
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No início dos anos 90, o holandês 
Rem Koolhaas e outros arquitectos-
estrela como o francês Jean Nouvel 
ou o americano Peter Eisenman rece-
beram um convite para participar 
num concurso para a Disneylândia de 
Paris. A certa altura foram chamados 
a um hotel parisiense para apresen-
tarem os seus projectos a Michael 
Eisner, então o “patrão” da Disney. 

Depois de ouvir as propostas, Eis-
ner reuniu-se com dois arquitectos 
americanos que trouxera com ele e 
lhe disseram o que pensavam: “Os 
europeus estão a prejudicar a ideia 
da Disney”. Quem conta a história é 
o próprio Koolhaas numa entrevista 
de 2006 à “Spiegel Online”: “Fomos 
imediatamente despedidos. Isso é o 
capitalismo numa democracia.”

Construir custa dinheiro. E quem 
paga impõe as regras. Esta pode ser 
a primeira – e muito básica – ligação 
entre arquitectura e política. “A edi-
ficação é dependente da capacidade 
económica de quem manda cons-
truir”, lembram num pequeno texto 
de introdução Claudia Taborda e José 
Capela, comissários da conferência 
internacional “Arquitectura [in]]
out[política”, que a Trienal de Arqui-
tectura de Lisboa organiza este fim-
de-semana. 

Os arquitectos estão, em grande 
medida, dependentes do poder eco-
nómico – que está muitas vezes ligado 
ao poder político. Mas há outros cru-
zamentos da arquitectura com a po-
lítica, que Taborda e Capela enume-
ram: “as formas veiculam modelos 

sócio-culturais e formulam desejo”; 
“o poder precisa de se fazer represen-
tar e reconhecer-se representado”.

Para o discutir, convidaram arqui-
tectos e pensadores e organizaram o 
tema em quatro módulos: Política, 
Cidadania, Dispositivo e Futuro. Ine-
vitavelmente, a crise será pano de 
fundo. Com menos dinheiro disponí-
vel, há menos privados a construir e 
os arquitectos estão mais dependen-
tes das encomendas públicas? Ou, 
pelo contrário, há menos encomen-
das públicas e é altura de repensar o 
papel dos arquitectos, e, talvez, de 
aumentar a participação dos não-ar-
quitectos no exercício de pensar o 
que andamos a construir?

O caso chinês
Com o Ocidente em crise, uma das 
polémicas dos últimos tempos tem 
sido o trabalho dos grandes arquitec-
tos para regimes ditatoriais que po-
dem pagar. E o primeiro exemplo 
citado é sempre o da China. É mal vis-
to que um arquitecto aceite encomen-
das de um regime não-democrático 
como o chinês? As reacções dividem-
se. Sendo a China o país em que mui-
ta gente quer hoje trabalhar, ter um 
projecto na China desperta necessa-
riamente inveja.  

“Só um idiota teria dito não”, res-
pondeu o arquitecto suíço Jacques 
Herzog (que vem a Lisboa a convite 
da Trienal e dará uma conferência 
na terça, dia 18, às 19h, na Aula Mag-
na), da dupla Herzog & De Meuron, 
ao “Spiegel Online”. A pergunta tinha 

sido rebuscada. Referindo-se ao Es-
tádio Olímpico de Pequim, projecto 
da dupla para os Jogos Olímpicos de 
2008, o jornalista perguntara-lhe se, 
caso houvesse um escândalo político 
durante os Jogos, a reputação dos ar-
quitectos fi caria arruinada. “Isso é 
muito especulativo”, respondeu-lhe 
Herzog. “A pergunta que você está re-
almente a fazer é porque é que aceitá-
mos uma encomenda num país, uma 
ditadura, que não aceita os direitos 
humanos.”

Sim, a pergunta era essa. E Herzog 
tinha uma resposta: “A nossa visão foi 
criar um espaço público, um espaço 
para o público, onde a vida social é 
possível, onde qualquer coisa pode 
acontecer, qualquer coisa que pode, 
deliberadamente, ser subversiva ou, 
pelo menos, difícil de controlar.” 
Uma espécie de Cavalo de Tróia dos 
arquitectos suíços na China: “A nos-
sa força é desenvolver edifícios que 
permitam contradições. Recusamos 
participar em projectos que permi-
tam apenas uma utilização, uma for-
ma de interpretação, talvez até uma 
interpretação ideológica. Ninguém 
em Pequim nos pediu um edifício 
ideológico.”

Para Deyan Sudjic, director do Mu-
seu do Design de Londres e autor de 
“The Edifi ce Complex: How the Rich 
and Powerful Shape the World”, ouvi-
do pelo “New York Times”, o estádio 
de Herzog & De Meuron é, de facto, 
um local onde as pessoas se podem 
ver umas às outras em vez de serem 
olhadas de cima por um líder – e is-

A arquitectura será po
Sem dinheiro não é possível construir. A crise está a tornar os arquitectos mais dependentes do p
à participação? A Trienal de Arquitectura de Lisboa encerra nos próximos dias com um debate s
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Casa da Música O ovni do holandês Rem Koolhaas foi 
“importantíssimo para questionar o modo de actuar que as 

instituições tinham como certo” e para “mostrar que são 
possíveis outras interpretações da cidade, do espaço público e 

do próprio edifício como lugar onde se vai ouvir música”, 
defende o arquitecto e crítico Ricardo Carvalho

Estádio Olímpico de Pequim Arquitectura de regime 
ou arquitectura de combate? O projecto da dupla Herzog & De 
Meuron para as Olimpíadas de Pequim tem sido visto das duas 
maneiras: como encomenda de uma ditadura endinheirada e 

como Cavalo de Tróia de um pensamento democrático sobre o 
espaço público para lá da muralha da China

Jacques Her-
zog em defesa 
do Estádio 
Olímpico de 
Pequim: “Um 
espaço onde 
qualquer 
coisa pode 
acontecer, 
qualquer coi-
sa que pode, 
deliberada-
mente, ser 
subversiva”
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“As crises são sempre 
momentos muito 
ricos, e os arquitectos 
souberam
aproveitá-las (...) 
porque estão 
habituados 
a trabalhar com 
contingências (...). 
[Mas] há muito pouco 
diálogo relativamente 
a um ‘shut down” 
e a um ‘restart’ 
das coisas”
Ricardo Carvalho
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olítica ou não será?
o poder político? Ou, pelo contrário, está a abrir espaço 
e sobre as relações entre arquitectura e política e uma 
. Alexandra Prado Coelho

so faz-nos perceber a ideia do Cavalo 
de Tróia.

O problema não começou, obvia-
mente, com a China. É uma questão 
tão antiga como a arquitectura. O 
mesmo artigo lembra que, por exem-
plo, Mies van der Rohe participou no 
concurso para o pavilhão alemão na 
Expo de 1934 em Bruxelas, incluindo 
os símbolos nazis, e Le Corbusier ten-
tou trabalhar para Mussolini. 

Para Ricardo Carvalho, arquitecto, 
crítico de arquitectura do PÚBLICO 
e um dos intervenientes no painel 
sobre Política (sábado, a partir das 
9h30), o lado “positivo” da relação 
entre arquitectura e política tem pre-
cisamente a ver com o facto de esta 
“muitas vezes questionar modelos 
que estão instituídos e que frequen-
temente não são questionados.” Um 
exemplo: “A Casa da Música, no Porto 
[de Rem Koolhaas], foi um projecto 
importantíssimo para questionar 
ideias feitas sobre o modo de actuar 
que as instituições tinham como cer-
to. É um projecto que vem mostrar 
de um modo completamente dife-
rente, igualmente válido mas muito 
mais provocatório, que são possíveis 
outras interpretações da cidade, do 
espaço público e do próprio edifício 
como lugar onde se vai ouvir músi-
ca.” E esse é o poder da arquitectura 
– que vai para lá do poder político e 
que pode até fazê-lo implodir.

O efeito da crise
Estará a crise económica a deixar os 
arquitectos mais dependentes das de-

cisões políticas ou será precisamente 
o contrário? “Em última análise, esta 
crise é uma oportunidade para ques-
tionar a abordagem economicista que 
os promotores imobiliários têm em 
relação à arquitectura e para desenvol-
ver um entendimento mais profundo 
das realidades espaciais com que lida-
mos hoje”, diz Markus Miessen (tam-
bém participante do painel Política), 
arquitecto, consultor de espaço e autor 
de “Did Someone Say Participate?”, 
considerado pelo jornal britânico “The 
Independent” um dos melhores livros 
de arquitectura de sempre. 

“Historicamente as crises são sem-
pre momentos muito ricos e muito 
complexos, e os arquitectos soube-
ram aproveitá-las de forma muito 
positiva porque estão habituados a 
trabalhar com contingência e difi cul-
dades”, acredita Ricardo Carvalho. 
A crise abre a possibilidade de “pôr 
em causa aquilo que estava errado”. 
Mas, lamenta, “há muito pouco diálo-
go relativamente a um ‘shut down’ e 
a um ‘restart’ das coisas que estavam 
mal.”  O problema da crise que atra-
vessamos é que “está a ser discutida 
com uma hegemonia da questão fi -
nanceira, e urge que seja discutida a 
partir do pensamento humanístico, 
arquitectónico, artístico, científi co”. 
Pode estar a perder-se uma oportuni-
dade: “Ainda não vi nenhum decisor 
político criar um grupo de trabalho 
constituído por vários pensadores, 
arquitectos incluídos, para discutir 
o que é preciso mudar.”

Markus Miessen diz mais ou me-

Rato O edifício de habitação para o Largo do Rato, projecto 
polémico dos arquitectos Frederico Valsassina e Manuel Aires 

Mateus, foi chumbado duas vezes pela Câmara Municipal 
de Lisboa, e abriu um debate público sobre o lugar 

da arquitectura moderna numa zona antiga
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nos o mesmo quando lhe pergun-
tamos até ponto há hoje ideias claras 
sobre como as cidades devem cres-
cer. “Claro que há conceitos, ideias e 
estratégias específi cas. O problema 
é que as pessoas com responsabili-
dades (a maior parte autarcas que 
são homens, velhos e geralmente 
conservadores) tendem a continuar 
a fazer o que já fi zeram no passado e 
raramente convidam uma nova gera-
ção de pensamento para contribuir 
para o futuro das cidades. É quase 
assustador pensar na quantidade de 
pesquisa não usada que se produz 
diariamente no mundo da arquitec-
tura e urbanismo.”

Mas não é por acaso que um dos 
painéis da conferência da Trienal é 
sobre Ambiguidade. Por um lado os 
arquitectos “têm vontade de tomar 
uma posição politizante, e por outro 
têm uma actividade muito dependen-
te do poder”, explica o comissário 
José Capela.

Vamos todos ser arquitectos?
Será este, então, o momento para tor-
nar a arquitectura – ou pelo menos o 
exercício de pensar a cidade – uma 
experiência mais participada? 

“A chamada arquitectura partici-
pada origina hoje os maiores equívo-
cos. Não só a arquitectura não pode 
abdicar de si própria como a socie-
dade não se pode dar ao luxo de ab-
dicar dela”, considera Ricardo Car-
valho. “Quando se fala em processos 
participativos, na verdade estamos a 
falar em manipulação política.”. 

Um exemplo: o polémico edifício 
projectado para o Largo do Rato, em 
Lisboa, pelos arquitectos Frederico 
Valsassina e Manuel Aires Mateus, 
chumbado duas vezes em reuniões 
camarárias e que abriu um debate 
público sobre o lugar da arquitectura 
moderna numa zona antiga da cida-
de. “O que houve foi uma falsa polé-
mica, porque o que estava em jogo 
era um pingue-pongue político entre 
o PSD e o PS e o edifício foi usado 
como bola.”

Markus Miessen concorda que há 
riscos no que se entende como arqui-

tectura participada: “O pior cenário 
é quando as pessoas estão à espera 
de serem convidadas para a mesa-
redonda. Isso transforma-as numa 
espécie de moeda de troca política, 
do tipo das que os políticos adoram 
porque lhes permite fugir da sua res-
ponsabilidade como representantes 
eleitos.” O que o autor de “The Night-
mare of Participation” propõe é “um 
modelo de participação que toma co-
mo ponto de partida a crença de que 
toda a gente deve desenvolver uma 
abordagem pessoal a uma determi-
nada questão, situação ou ideia e de-
pois pressionar para que ela seja im-
plementada.” 

Não se trata de diminuir a impor-
tância do papel do arquitecto. “Os 
arquitectos têm um domínio sobre 
algumas matérias que são específicas, 
e por isso não são substituíveis”, diz 
José Capela, “mas em determinadas 
circunstâncias, em que a realidade 
está menos estruturada, podem ab-
dicar de uma espécie de mundo au-
tocentrado e ir ao encontro da arqui-
tectura vista como um serviço”. De 
qualquer forma, há fronteiras claras: 
“A arquitectura é uma área de produ-
ção artística” e os arquitectos devem 
reivindicá-la como tal, ao mesmo tem-
po que podem ter uma acção social-
mente comprometida. 

O espanhol Santiago Cirugeda (que 
participa na conferência no dia 16, 
entre as 9h30 e as 13h, na sessão de-
dicada ao Dispositivo) é um homem 
que baralha fronteiras e que tem uma 
visão radical da participação. Forma-
do em arquitectura, desde 1996 que 
se dedica a projectos subversivos que 
passam, entre outras coisas, pela ocu-
pação de espaços públicos e pela ex-
ploração de falhas no sistema buro-
crático que permitem aos cidadãos 
reclamar como suas partes da ci-
dade vazias ou esquecidas.

A crise representa “o momen-
to para exigir aos nossos políticos 
mecanismos de autoconstrução 
e autogestão que nunca fo-
ram apoiados”, respon-
de ao Ípsilon por email. 
“Não podemos esque-

cer que não são só os governantes que 
fazem política, mas também os cida-
dãos, e entre estes os arquitectos têm 
uma grande responsabilidade.”

Significa isto que vamos todos para 
a rua construir? Não, de todo, diz Ci-
rugeda. “Participação não significa 
que todos os cidadãos desenhem tu-
do, mas que se criem mecanismos no 
desenhar da cidade para que se incor-
porem vozes e ideias que nunca se 
conseguem fazer ouvir.”

Por enquanto, acreditam Miessen 
e Cirugeda, há muito mais retórica do 
que acção efectiva. “Há duas palavras 
‘feias’ que foram ‘desviadas’ pelos 
políticos desde o início dos anos 90: 
participação e sustentabilidade”, de-
clara Miessen. São palavras que “no 
seu actual uso superficial, ainda têm 
que provar que produzem alguma 
coisa com sentido”. Cirugeda é ainda 
mais directo: “As palavras bonitas que 
se usam para escrever planos urba-
nísticos, ou legislações, não têm sen-
tido se não houver vontade de as cum-
prir. Devemos exigir o cumprimento 
dessas legislações, porque normal-
mente isso não é feito. E continua a 
ser uma vergonha ouvi-lo de muitas 
bocas ‘profissionais’”. 

Ricardo Carvalho lamenta um pro-
blema mais vasto: a “ausência de 
ambição dos decisores políticos, e 
também dos arquitectos, em reflec-
tir sobre novas possibilidade de tor-
nar a vida das pessoas melhor”. Ou 
seja, “continuam a ser sempre al-
guns arquitectos – poucos – que con-
seguem trabalhar sem precedentes”. 
Estamos a falar em correr riscos, em 
experimentar coisas que nunca ti-
nham sido experimentadas antes. 
“É necessário que a arquitectura 
continue a ser uma disciplina que 
não trabalha com precedentes – abre 

precedentes, o que é totalmente 
diferente.” E político. 

“Participação 
não significa que 
todos os cidadãos 
desenhem tudo, 
mas que se criem 
mecanismos no 
desenhar da cidade 
para que se 
incorporem vozes 
e ideias que nunca 
se conseguem fazer 
ouvir”
Santiago Cirugeda
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Markus Miessen 
lamenta que se des-
perdice uma quantida-
de “assustadora” 
da pesquisa produzi-
da pela arquitectura

A falta de 
liquidez do 
Estado pode 
permitir uma 
explosão de 
projectos de 
ocupação 
de espaços 
públicos e o 
reaprovei-
tamento de 
partes da 
cidade vazias 
ou esquecidas
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Pelo mar da BD po
   Esquecida e invisível a não ser aos olhos de um público fi el e minoritário, a banda- d
 E vem agora reclamar o seu (novo) público, sem olhar a fronteiras artísticas ou sociológicas. C
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Daniel 
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Lembram-se da 
banda desenhada? Não, 

não recuaremos aos tempos de 
uma arte popular dirigida sem vergo-
nha às massas, quase omnipresente 
no quotidiano, em qualquer papelaria 
dos subúrbios. Ficamo-nos pelos anos 
90. Lembram-se da banda-desenha-
da? Dos Salões de Lisboa? Da activi-
dade entusiasmante e entusiasmada 
de João Paulo Cotrim à frente da Be-
deteca? Do dia em que Art Spielgel-
man foi uma estrela na Amadora? Das 
edições nacionais de autores como 
Filipe Abranches ou Nuno Saraiva? 
Da histeria à volta de Calvin and Ho-
bbes? Do dia em que – via celulóide 
– Daniel Clowes e Robert Crumb fo-
ram reconhecidos como figuras in-
contornáveis da cultura pop? 

Alguns lembram-se, outros não. 
Entretanto o que aconteceu à banda-
desenhada? Precisamos: o que acon-
teceu à banda-desenhada portuguesa? 
Continuou a viver, a fazer-se, a trilhar 
o seu caminho, a interrogar-se, a ex-
perimentar. 

Ora, é uma parte relevante desse 
desassossego que se revela desde 
segunda-feira em “Tinta Nos Nervos”, 
no Museu Colecção Berardo, exposi-
ção com a presença de 41 autores de 

vários contextos e “geografias”: asso-
ciados ao universo dos fanzines e das 
publicações alternativas (André Le-
mos ou Marcos Farrajota) ou identi-
ficados com outras artes visuais (Edu-
ardo Batarda, Isabel Barahona ou 
Mauro Cerqueira), mais afectos às for-
mas tradicionais da banda desenhada 
(Nuno Saraiva, António Jorge Gonçal-
ves ou José Carlos Fernandes) ou in-
teressados em forçar os seus limites 
(Nuno Sousa, Carlos Pinheiro ou Cátia 
Serrão). 

Comissariada pelo crítico Pedro 
Moura, é uma exposição que abre 
uma panorâmica sobre o mar imenso, 
diverso e hoje cada vez mais desco-
nhecido da banda desenhada portu-
guesa.

Experimentar, experimentar
Perante o fôlego exigido a “Tinta nos 
Nervos”, e considerados dois dos seus 
objectivos centrais – o encontro com 
novos públicos diversificados e a ex-
pansão da percepção social da banda-
desenha –, somos tentados a dizer que 
nunca se fez uma exposição como 
esta. “Houve outras importantes, cla-
ro, mas é primeira vez que se reúnem 
41 artistas, a maior parte deles activos, 
e numa instituição como o Museu Be-

rardo, que tem um diálogo com um 
público interessado em artes mo-
dernas e contemporâneas”, sublinha 
o comissário. “É uma exposição que 
se foca em características como a ex-
perimentação, a qualidade e a expres-
sividade pessoal, e não em caracte-
rísticas ‘normais’ desta linguagem 
visual, como a popularidade ou o su-
cesso comercial”.

A presença de Carlos Botelho e Ra-
faelo Bordalo Pinheiro pode sugerir 
um percurso cronológico, mas um 
olhar mais atento desvenda outra 
orientação. “[Tinta nos Nervos”] é 
informada pela contemporaneidade. 
E esses dois autores foram escolhidos 
a partir dessa perspectiva. Ou seja, 
olhei para o passado em busca dos 
autores que mais experimentaram. 
Os trabalhos do Bordalo Pinheiro têm 
esse cariz e a ‘Ecos da Semana’, do 
Carlos Botelho, informou trabalhos 
de nomes do nosso tempo como o 
Pedro Burgos e o Richard Câmara, 
também aqui presentes”.

Contemporaneidade e experimen-
tação: eis os dois critérios de selecção. 
E com efeito, não faltam, na galeria 
do Museu, autores a expandir a ideia 
de banda desenhada, a experimentar 
linguagens e temas contemporâneos, 

formas de ex-
perimentar grafica-
mente. Vejam o traço minimalis-
ta de Bruno Borges, as sequências de 
figuras e formas coloridas de Diniz 
Conefrey, as pranchas habitadas por 
personagens absurdas de Miguel Car-
neiro, as explosões visuais no dese-
nho de André Lemos. O ambiente 
psicadélico/arte pop de Isabel Lobi-
nho (que adaptou obras de Mário-
Henrique Leiria). Ou a aproximação 
à ilustração com Maria João Worm, o 
registo realista de Marco Mendes, as 
pranchas reduzidas a balões e sem 
personagens de Cátia Serrão (a faze-
rem lembrar um trabalho da artista 
brasileira Rivane Neuenschwander).

E por falar em artistas, “Tinta nos 
Nervos” inclui um leque razoável: Ali-
ce Geirinhas e Isabel Carvalho (que 
se destacaram nos anos 90 antes de 
abandonarem a banda desenhada), 
Mauro Cerqueira, Pedro Zamith, Isa-
bel Barahona e o mais proeminente, 
Eduardo Batarda, representado com 
“O Peregrino Blindado. “É a primeira 
vez que os originais são expostos. Não 
estou a diminuir esta obra do Eduar-
do Batarda, autor de banda-desenha-
da que aceitou participar nesta expo-
sição, mas a querer recuperar o livro 
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portuguesa adentro
- desenhada portuguesa aventurou-se. Cresceu, expandiu o seu território. 
. Com “Tinta nos Nervos”, obras de 41 autores no Museu Colecção Berardo. José Marmeleira
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para uma tradição mais expandida da 
própria banda-desenhada”, avisa o 
comissário.

Para além das pranchas, há livros 
e objectos, filmes de animação, escul-
turas em têxteis ou plásticos, crachás 
em artesanato, fanzines-objecto, mu-
rais. Em que ficamos então? Uma ex-
posição para ler ou ver? “Não creio 
que aqui haja uma resposta a essa 
questão. Tem algumas coisas que po-
dem ser lidas, histórias completas e 
fragmentos de histórias. Ou imagens 
isoladas que encontram o seu objecto 
final em livros que podem ser olha-
dos, folheados, mas também lidos. 
Por exemplo, nas obras do Tiago Ma-
nuel ou da Isabel Barahona”.

Banda-desenhada sem persona-
gens, ou uma prancha como uma só 
imagem. Banda desenhada sem qua-
drados. Abstracção, ausência de se-
quência. Elipses vertiginosas. Será 
tudo banda-desenhada? “Isso é algo 
que tento corrigir aqui. O mundo da 
banda-desenhada é conservador. En-
quanto em quase todas as disciplinas 
artísticas os artistas e os públicos têm 
uma visão centrífuga dessas artes, 
com os seus desvios, fugas e espirais, 
na banda-desenhada acontece o con-
trário. Quando surge algo que não se 

parece com banda-desenhada ‘nor-
malizada’, então é porque não é ban-
da desenhada”.

Uma arte em expansão
A banda-desenhada dentro de um 
museu de arte contemporânea. Ou: 
a banda-desenhada a ousar colocar o 
pé firme sobre o território da arte con-
temporânea. Não é um facto inédito. 
Nos últimos anos, sobretudo nos Es-
tados Unidos e na França, ela tem 
ousado. Robert Crumb foi capa da 
“Artforum”, Robert Storr, director da 
Bienal de Veneza de 2007, volta e 
meia, escreve sobre o tema. Alguns 
museus vão abrindo (sem escancarar) 
as portas e há quem baralhe tudo (Da-
vid Shrigley ou o colectivo canadiano 
Royal Art Lodge).

E “Tinta nos Nervos”? Também 
contribui para a legitimação da arte 
que nasceu com o suíço Rudolf 
Töpffer no século XIX? Talvez, ainda 
que por outros atalhos: “O público em 
geral, quando pensa em banda-dese-
nhada, pensa sempre num determi-
nado tipo de produção. Infanto-juve-
nil, escapista, comercial, que associa 
à infância, porque deixou de a ler 
quando se tornou adulto. É normal 
as pessoas dizerem ‘eu não leio ban-

da-desenhada’ e ninguém vê is-
so como um disparate. Já é menos 
aceitável dizer ‘eu não vejo cinema’. 
O objectivo, com esta exposição, é 
combater essa inércia, criar um pú-
blico novo. Parem de dizer que não 
gostam de banda-desenhada, e digam 
antes ‘vou descobrir a banda-dese-
nhada de que gosto’”, defende o co-
missário.

Tarefa nem sempre fácil. Na lista 
de participantes sobram autores que 
publicam principalmente em fanzi-
nes, em revistas de edição limitada 
ou livros de artista. E que apresentam 
e comercializam os seus trabalhos em 
feiras e festivais invisíveis ao radar da 
imprensa generalista (é o caso da Fei-
ra Laica). André Lemos, Miguel Car-
neiro, Marco Mendes, Jucifer, Marcos 
Farrajota, Nuno Sousa, Cátia Serrão 
e Carlos Pinheiro são alguns. Como 
encontrar a sua produção? “Não exis-
tindo um mercado, o público poten-
cial da banda-desenhada portuguesa 
tem de ser mais activo do que o do 
cinema. Existem muito autores que 
produzem no circuito independente 
de fanzines; para as pessoas chega-
rem ao seu encontro, têm de procurar 
conhecer, criar pontes, ligações. Têm 
de se mexer”.

Por 
vezes pare-
ce que a banda-
desenhada portuguesa 
fugiu ou foi obrigada a exilar-se, 
e, embora traga agora boas novas, 
ainda não recuperou da ressaca pós-
anos 90. Ou nunca houve ressaca? 
“Nesse período havia mais dinheiro 
e um outro interesse. E é bom lembrar 
o protagonismo do João Paulo Cotrim 
na Bedeteca. Mas [a banda-desenha-
da portuguesa] não deixou de crescer; 
cresceu e cresce, o público é que não 
a acompanhou, não cresceu, enquan-
to o preconceito impera. Não há falta 
de qualidade e de produção, o que 
falta são meios adequados de divul-
gação. E a culpa não pode ser atribu-
ída aos autores, que têm limitações 
económicas. Os editores não estão 
interessados em publicar, por igno-
rância ou medo. Nos principais países 
europeus não há nenhuma grande 
editora de qualidade que não edite 
banda-desdenhada”. 

Livreiro e editores leram bem? En-
tão, toca a pôr tinta nos nervos. 

Ver agenda de exposições na pág. 40.

“É normal as pessoas 
dizerem ‘eu não leio 
banda-desenhada’ 
e ninguém vê isso 
como um disparate. 
Já é menos aceitável 
dizer ‘eu não vejo 
cinema (...). Parem de
dizer que não gostam 
de banda-desenhada 
e digam antes 
‘vou descobrir 
a banda-desenhada 
de que gosto’”
Pedro Moura, 
comissário

Isabel Barahona Miguel 

Carneiro
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Um fi lósofo 

no meio dos 
peluches

Encostado ao sapato gigante feito de panelas, dentro de um 
enorme bule ou rodeado de peluches, Gilles Lipovetsky, o 
fi lósofo francês que analisou a nossa relação com o luxo, o 

consumo, a felicidade e o vazio, explica porque é que a obra 
de Joana Vasconcelos lhe interessa: “Porque corresponde às 

minhas análises”. Alexandra Prado Coelho
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Lipovetsky 
posa no 
interior de 
duas obras de 
Joana 
Vasconcelos: o  
Carro a Pilhas, 
que ele 
rebaptizou 
como War 
Games, e o 
bule Miss 
Jasmine
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“A sensação que tenho 
quando leio os livros 
dele é que ele escreve 
aquilo que eu faço” 
Joana Vasconcelos

tros colaboradores estão a soldar pe-
ças no que parece ser um enorme 
cone de gelado virado para baixo. E 
é um enorme cone de gelado virado 
ao contrário. Faz parte de uma série 
baptizada como “Delícias”, que será 
mostrada no Mónaco em Julho – para 
além do gelado, baptizado como “Tut-
ti Frutti”, há um cupcake e uma fatia 
de tarte, todos enormes e cobertos 
de pequenas formas de plástico colo-
ridas, como as que as crianças usam 
na praia, em formato de morangos, 
pêras, maçãs e croissants. Deixamos 
o cone de gelado para trás e entramos 
na cantina do atelier de Joana Vascon-
celos. O almoço acabou, a artista está 
a conversar em francês com Lipo-
vetsky, que pede um café e uma Coca-
Cola e pergunta se pode fumar uma 
cigarrilha.

Ele escreve o que ela faz
Há um dia e meio que o filósofo fran-
cês que descreveu as relações da nos-
sa era com o luxo, a sociedade de 
consumo e a busca da felicidade, an-
da pelo atelier a conhecer melhor a 
obra de Joana Vasconcelos, sobre a 
qual irá escrever (com Jean Serroy) 
um texto para um livro. Quando per-
guntaram a Joana quem é que ela gos-
taria de convidar para escrever – o 
livro vai ser editado pela Fernando 
Machado, velha livraria portuense 
recentemente adquirida por Sílvio 
Gouveia, que a transformou também 
em editora – o nome de Lipovetsky 
surgiu como uma evidência. 

“A sensação que tenho quando leio 
os livros dele é que ele escreve aquilo 
que eu faço”, explica a artista. “As 
pessoas que teorizam têm uma influ-
ência óbvia na produção do presente, 
naquilo que outros pensam e execu-
tam. A minha obra está muito ligada 
ao consumo, às preocupações do pre-
sente, aos objectos de agora. O meu 
trabalho tem a ver com o luxo, a mo-
da, a banalidade, o vazio, o que é cul-
tura e o que não é cultura – todas essas 
questões que ele trabalha profunda-
mente são questões que eu levanto 
na minha obra”. 

Depois de ter lido os seus livros e 
de muitas vezes ter encontrado em 
textos sobre o seu trabalho referên-
cias a Lipovetsky, Joana tem curiosi-
dade de saber o que resultará do en-
contro do autor de “A Era do Vazio” 
e de “Felicidade Paradoxal” com os 
seus sapatos gigantes feitos de panelas 
ou os seus corações feitos de talhe-

“Ça fait très gangster...”, ri Joana Vas-
concelos quando Gilles Lipovetsky 
põe uma cigarrilha na boca. O filóso-
fo francês está sentado dentro de um 
carro criado pela artista plástica por-
tuguesa – um velho Morris Oxford 
preto, todo coberto por espingardas 
de plástico a apontar para trás, e, no 
interior, uma confusão de bonecos de 
peluche de todas as formas e cores. 

Lipovetsky posa, divertido, para o 
fotógrafo, enquanto à volta os bone-
cos de peluche parecem ter enlouque-
cido, mexendo-se e chiando cada um 
para seu lado, criando o caos dentro 
do carro. Encostado ao vidro da fren-
te está um panda sorridente, e ao lado 
deste uma pequena sereia. Há mons-
tros e companhia, porquinhos cor-de-
rosa, dálmatas, e, no “lugar do mor-
to”, um enorme hipopótamo. 

Gilles Lipovetsky e Joana Vascon-
celos entendem-se. Isso é evidente 
logo no momento em que entramos 
no atelier dela, na Doca de Alcântara 
Norte, em Lisboa. À nossa esquerda 
várias colaboradoras da artista “lu-
tam” com “Contaminação”, enorme 
peça que está a ser desmantelada e 
colocada em sacos para enviar para 
Veneza, onde será exibida na exposi-
ção “Le Monde Vous Appartient”, no 
Palazzo Grassi, a partir de 2 de Junho. 
Passamos do espaço de entrada, usa-
do como zona de exposição, para a 
área de trabalho mais dura onde ou-

REMIX ENSEMBLE 
18 JAN 19:30
SALA SUGGIA 

WOLFGANG RIHM
JAGDEN UND FORMEN
PARA GRANDE ENSEMBLE

PETER RUNDEL direcção musical

18:00, CIBERMÚSICA
PALESTRA PRÉ-CONCERTO POR PAULO 
DE ASSIS

As últimas décadas trouxeram ao 
alemão Wolfgang Rihm, Compositor 
em Residência na Casa da Música em 
2011, os mais prestigiados prémios 
atribuídos no âmbito das artes e 
da música. Entre 1995 e 2002, Rihm 
escreveu obras que giram à volta 
da mesma pesquisa sobre a ideia 
de forma musical. A este conjunto 
pertence Jagden und Formen, uma 
tarantela dançante e motórica. Es-
cutaremos, em estreia nacional, a 
nova versão de 2008.

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAMECENAS CASA DA MÚSICA

SEJA UM DOS PRIMEIROS A APRESENTAR HOJE ESTE JORNAL COMPLETO NA CASA DA MÚSICA E GANHE UM CONVITE 
DUPLO PARA ESTE CONCERTO. OFERTA LIMITADA AOS PRIMEIROS 10 LEITORES. 

ww
w.
ca
sa
da
mu
si
ca
.c
om
 |
 w
ww
.c
as
ad
am
us
ic
a.
tv
 |
  T

 2
20
 1
20
 2
20

SEJA UM DOS PRIMEIROS A APRESENTAR HOJE ESTE JORNAL COMPLETO NA CASA DA MÚSICA E GANHE UM CONVITE 
DUPLO PARA ESTE CONCERTO. OFERTA LIMITADA AOS PRIMEIROS 10 LEITORES. 

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAMECENAS CASA DA MÚSICAPATROCÍNIO

ww
w.

ca
sa

da
mu

si
ca

.c
om

 |
 w

ww
.c

as
ad

am
us

ic
a.

tv
 |

 T
 2

20
 1

20
 2

20

APOIOOO TITUINSTITUINSTITUTITUTITUCIONALCIOCIOCIOCIO MMECENASMECENAS PRINCIPAL CASCASACASACASACASACASA DADDADADADA MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICAMECENASMECENASMECENAMECENASMECENASAS CASACASACASACASASAA DADAAA SICAMÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICPATPATROCÍNIONIO

SALA 2
SALA SUGGIA
CIBERMÚSICA
BARES 1 E 2
RESTAURANTE



36 • Sexta-feira 14 Janeiro 2011 • Ípsilon

res de plástico colorido. “O que 
importa é ver como é que ele vai de-
senvolver o seu pensamento, ou se a 
minha obra é suficientemente inte-
ressante para ele desenvolver algum 
pensamento sobre ela”. É um risco, 
reconhece. “Pode ser apenas coinci-
dente com algumas das ideias dele e 
não ser suficientemente estranha. O 
ser demasiado perto daquilo que ele 
pensa pode não ser estimulante.”

Para já, Lipovetsky está-se a diver-
tir. Entusiasmou-se com o carro das 
espingardas e dos peluches – peça que 
Joana fez para os supermercados Mo-
delo ligada a um projecto para sensi-
bilizar as crianças em idade escolar 
para a reciclagem. Ela tinha-o bapti-
zado como “Carro a Pilhas”. Ele su-
geriu “War Games”. 

Mas mal sai do carro e já está, com 
um braço sobre os ombros de Joana, 
a posar para outra fotografia, desta 
vez dentro de outra peça da artista, 
“Miss Jasmine”, um bule enorme fei-
to de ferro forjado e que já está ven-
dido a um produtor de chá coreano. 

Lipovetsky passeia-se descontraído 
entre os objectos do atelier, onde to-
dos parecemos liliputianos num mun-
do maior do que nós. Joana, vestida 
de preto, com um lenço ao pescoço 
cheio de caveiras brancas, continua 
a conversar com o seu convidado. 
Agora falam do número de línguas em 
que devem ir os textos do livro e de 
como isso é importante para se che-
gar a um público mais vasto. Conver-
sando sobre estratégias de marketing, 
Lipovetsky parece estar como peixe 
na água. E multiplica-se em ideias.

Subimos a escada para uma sala de 
reuniões e Joana mostra a caixa ver-
melha em que o livro – que terá tam-
bém textos da historiadora de arte 
Raquel Henriques da Silva – vai ser 
vendido. “É igual às caixas em que as 
minhas obras são transportadas. 
Quando se participa em feiras ou mos-
tras internacionais é importante ter 
caixas facilmente identificáveis. As 
minhas são vermelhas.” O livro (que 
poderá também ser comprado sem 
caixa) é assim tratado como uma obra 
de arte. Algumas caixas terão ainda 
um pequeno coração em filigrana. “O 
desejo pelo livro deve ser o mesmo 
que por uma obra de arte”, explica. 

Mas Lipovetsky acha que ainda falta 
qualquer coisa. 

“Porque é que não junta um dese-
nho assinado com um esboço de um 
dos seus trabalhos?”, propõe, entu-
siasmado. 

“Detesto a reprodução mecânica”, 
responde Joana. “E não sou nada bi-
dimensional. Mesmo a pintura que 
me atrevo a fazer nunca é bem pintu-
ra.” 

Sim, faz desenhos, mas não costu-
ma vendê-los, diz, enquanto se enca-
minha, com Lipovetsky, para o seu 
gabinete, e mostra uma prateleira 
cheia de blocos de notas de lombadas 
cinzentas, numerados. É aqui que faz 
os esboços das peças. “Guardo-os to-
dos”. Abre um ao acaso e vai mostran-
do os desenhos, alguns apenas esbo-
ços de ideias iniciais, outros com as 
ideias já próximas da concretização. 
O filósofo observa atentamente. 

Lipovetsky ainda não desistiu. “Po-
dia ser uma fotografia assinada”, pro-
põe agora. Talvez, sugere alguém, 
uma das que estão na parede e que 
mostram a viagem de Joana numa Pia-
ggio até Fátima (da peça www.fati-
mashop) para comprar figuras da 
Nossa Senhora que brilham no escu-
ro. “Exacto”, diz ele. 

Joana está agora a segurar um IPad 
para mostrar a Lipovetsky outros tra-
balhos seus, e os dois discutem qual 
a peça que resultaria melhor na capa. 
Ela pára na imagem do trabalho “Vis-
ta Interior”, uma caixa fechada com 
estores em cujo interior está guarda-
do todo o conteúdo de uma casa por-
tuguesa, desde as pastas de dentes a 
um leitor de cassetes. “Esta peça tem 
dez anos. Quando há pouco tempo 
quisemos substituir as embalagens 
muitas marcas tinham desaparecido. 
A nossa sociedade mudou tanto que 
em dez anos várias marcas desapare-
ceram.”

Flirtar com o inimigo
Marketing, velocidade de consumo, 
produtos que já desapareceram, vo-
ragem da vida moderna – Lipovetsky 
está claramente no seu mundo. “Joa-
na é hipermoderna”, diz. “A arte mo-
derna construiu-se contra o kitsch. 
Toda a arte moderna era uma arte da 
desconstrução, da purificação, era 
preciso ir sempre no sentido da maior 
radicalidade, da simplificação das 
formas, do minimalismo, do concep-
tualismo, da abstracção total”. 

Joana Vasconcelos é o contrário de 
tudo isso. A evidência entra-nos pelos 
olhos dentro. Ou melhor, somos nós 
que quase entramos dentro dela. Se 
nos distraímos acabamos a conversar 
dentro da “Miss Jasmine” ou a encos-
tarmo-nos ao sapato feito de panelas 
(este que aqui está é a “Dorothy”). “A 
modernidade construiu-se nesse acto 
de cortar com as convenções, com o 
academismo”, continua o filósofo. 
“Mas neste momento já não estamos 
numa sociedade moderna mas em so-
ciedades hipermodernas. O problema 
já não é cortar com o passado. Isso já 
está feito. Antes era preciso rejeitar, 
ser contra. Hoje somos contra o quê? 

Estamos em sociedades que radicali-
zaram tudo, o mercado, o consumo, a 
tecnologia, os media, a pornografia”. 

As coisas ficaram claras desde Andy 
Warhol. “Se a arte moderna rejeitou 
tudo o que era mediático e comercial, 
com Warhol a situação mudou e agora 
todos os artistas contemporâneos flir-
tam, de uma forma ou de outra, com 
o que antes era o inimigo.” À nossa 
volta há estátuas cobertas por crochet, 
e lá ao fundo dois homens continuam 
a trabalhar no cone de gelado gigante. 
Joana Vasconcelos, o marido, Duarte, 
e o editor, Sílvio, esperam-nos já den-
tro do carro. Vamos ver a piscina le-
vantada em forma de Portugal (a peça 
chama-se “Portugal a Banhos”) que 
esteve no Terreiro do Paço e está ago-
ra na zona das Docas, e depois os “Cas-
tiçais” à porta do Museu Berardo. 

Porque é que Lipovetsky aceitou 
este desafio de escrever um texto so-
bre a portuguesa? “Porque correspon-
de às minhas análises. Os trabalhos 
dela seduziram-me porque é uma ar-
tista que fala do mundo contemporâ-
neo, faz coisas muito próximas da vida. 
É um universo próximo do meu.”

Já passámos pela piscina, fomos ver 
a Torre de Belém, passámos pelos Je-
rónimos e chegámos ao CCB. Anoite-
ceu e está vento. Joana está ali ao fun-
do a falar com Jean-François Choug-
net, director do Museu Berardo, e 
Lipovetsky parou junto ao “Castiçal” 
de garrafas verdes e continua a expli-
car o que lhe agrada no trabalho dela. 
“Gosto muito do facto de que ela par-
te de um olhar de mulher, mostra um 
universo de mulheres, mas não tem 
um olhar feminista. As feministas ti-
veram o seu papel mas hoje são um 
bocado aborrecidas”. 

O trabalho de Joana parte de uma 
constatação e não de um confronto. 
“Hoje há uma reconciliação das so-
ciedades com o seu passado. O con-
temporâneo já não é a oposição ao 
passado. Ela pensa o que vê sem ter 
a necessidade de rejeitar ou negar 
esse passado”.

E – outro sinal de pacificação – “há 
nela uma conciliação entre a descons-
trução e a estética, ela faz coisas com 
um valor estético, com uma qualida-
de plástica”. Hoje, numa época em 
que “já não temos modelos radicais 
de transformação total do mundo”, 
a arte já não é revolucionária, acredi-
ta Lipovetsky. A arte é (também) mo-
da, consumo, negócio. Crítica, sim, 
mas dentro do jogo. “Eu também as-
sumo isso para mim”, diz. “E sou cri-
ticado por isso”. Lipovetsky acha que 
vivemos em sociedades obcecadas 
pelo consumo, mas não quer fazer a 
revolução. Constata, apenas. “A revo-
lução é uma invenção da modernida-
de. Os modernos queriam destruir o 
mercado, a democracia. Hoje não há 
alternativa. Podemos criticar, mas 
jogamos o jogo.” 

E divertimo-nos – como só o pode-
ria fazer um filósofo francês que pen-
sa o luxo, o consumo e o vazio, a fu-
mar uma cigarrilha num carro cheio 
de espingardas de plástico e bonecos 
de peluche. 

“Ela mostra um 
universo de mulheres, 
mas não tem um 
olhar feminista. 
As feministas tiveram 
o seu papel mas 
hoje são um bocado 
aborrecidas”
Gilles Lipovetsky

Lipovetsky multiplica-se em 
ideias de marketing para o livro  
de Joana Vasconcelos 



John Le 
Carré

A civilização 
contemporânea é um 

fracasso global, 
em “Um Traidor dos 

Nossos”. Pág. 38
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casal aborrece-se; não basta escapar 
à rotina e ao mau tempo londrinos 
para transformar o mundo, a vida e 
os afectos. As partidas de ténis que 
travam são observadas por Dmitri 
Vladimirovich Krasnov, director 
para a Europa da empresa Arena 
Multi Global Trading Conglomerate, 
baseada em Nicósia, Chipre, um 
homem de negócios extremamente 
rico a quem se deve a recente 
abertura de vários Bancos no Caribe. 
Quando o compacto, calvo, tatuado 
e espaventoso Dima entra em cena 
com a sua bizarra família (Tamara, a 
mulher, “apanhada por Deus”, os 
filhos gémeos, a adolescente Natasha 
e as duas órfãs, filhas do camarada 
Misha), o seu relógio de diamantes e 
um propósito bem definido, a 
narrativa ganha novo fôlego. O russo 
aproxima-se do casal, não com a 
sobranceria associada à sua fortuna 
mas sim com a postura de um 
suplicante, de um homem prestes a 
cometer um acto (quase) 
inconfessável: é sua firme intenção 
contratar Perry e Gail para que 
funcionem como intermediários 
junto das autoridades de Sua 
Majestade na sua “fuga para o 
Ocidente”. 

Embora não se trate, 
evidentemente, de uma deserção 
nos moldes da Guerra Fria, a 
operação é complexa e com 
consequências avassaladoras: Dima 
presta-se a revelar todos os 
pormenores sobre uma vasta rede 

de corrupção e lavagem de dinheiro 
– ao fim e ao cabo, ele é o “número 
1” de todas essas operações – a troco 
da protecção de todo o seu clã, por 
parte da Grã- Bretanha. Dima explica 
que é um antigo vor – os vory foram 
árbitros ou juízes dentro dos 
“gulags”, organizando-se numa 
irmandade de criminosos regida por 
um código de honra muito rigoroso 
- e Perry, “que leu o seu Soljenitsine 
e o seu Shalamov”, fica cativado pela 
torrente do confissões desse homem 
inciado por Nikita e que, por sua 
vez, passou o testemunho a Misha, 
que ele considera como seu filho. Na 
sua linguagem apaixonada e 
pitoresca, em contraste com a dos 
fleumáticos ingleses, Dima revela a 
razão da sua “traição”: o “honrado” 
Misha e a mulher foram abatidos por 
um gangue rival, num gesto 
intolerável e repugnante. Le Carré, 
um autor que sempre se preocupou 
com as questões da lealdade e da 
honra conta toda esta saga através 
dos depoimentos de Perry e Gail, 
escrutinados pelos serviços secretos 
britânicos, e aproveita para dar a 
conhecer os métodos e as 
idiossincrasias de uma máquina 
onde imperam uma burocracia 
kafkiana, um secretismo absurdo e 
um cinismo maquiavélico.

Nestes tempos, familiarizados que 
estamos com a WikiLeaks, com as 
práticas em Guantánamo, com o 
caos financeiro, não é de estranhar 
que Dima se torne rapidamente 
numa peça perigosa para os pouco 
limpos negócios da City e de Wall 
Street. Le Carré é suficientemente 
hábil para atribuir a Dima propósitos 
ambíguos – quem poderá acreditar 
que o seu principal objectivo seja 
educar os filhos num bom colégio 
inglês? – e intenções não menos 
duvidosas por parte de todos os 
intervenientes neste jogo.

Le Carré dedicou este livro a 
Simon Channing Williams, o 
produtor britânico do filme “O Fiel 
Jardineiro”, dirigido por Fernando 
Meirelles. A recordação do amigo 
(“cineasta, mágico, um homem 
honrado”), que morreu depois de 
uma longa batalha contra o cancro, 
explica a sensação de impotência 
que atravessa esta narrativa e que é 
também visível em muitas das suas 
obras. Na sua qualidade de perito 
em ironia, que tem levado a cabo a 
proeza de funcionar como um 
“profeta” de acontecimentos 
chocantes e escandalosos da política 
e da economia globais, o autor deixa 
transparecer, em “Um Traidor dos 
Nossos”, a sua irritação em relação à 
passividade da justiça, à hipocrisia 
dos políticos, ao mau funcionamento 
das instituições e ao caos que parece 
ter-se instalado no mundo dito 
civilizado. Não é só a clara metáfora 
associada ao ténis que o aproxima 
de Woody Allen e do filme “Match 
Point”; é, sobretudo a alusão à culpa 
e à (ausência de) responsabilidade 
nesta cruel fábula moral em que está 

presente, também, o traço bem 
marcante da comédia negra – o título 
“Um Traidor dos Nossos” é, só por 
si, suficentemente sarcástico, ao 
sancionar a traição quando esta 
beneficia os “nossos” interesses – 
associada às relações de poder que 
envolvem a ambição desmedida, a 
sedução da riqueza e o gosto pela 
intriga, únicos estímulos neste 
mundo cansado e “blasé”.

Vidas secas
Condição feminina e 
condição humana num 
clássico do conto português. 
Pedro Mexia

Tanta Gente, Mariana
Maria Judite de Carvalho
Ulisseia

mmmmn

De “Tanta Gente, 
Mariana” (1959) a 
“Seta Despedida” 
(1995), Maria 
Judite de Carvalho 
deixou, em oito 
esplêndidos livros 
de contos, uma 
crónica triste da 

burguesia feminina lisboeta. O seu 
universo aparece já completamente 
formado no livro de estreia, 
publicado aos 38 anos, que contém 
um conto longo e sete curtos [esta 
reedição diz na capa que se trata de 
um “romance”, informação 
objectivamente falsa, e que tem 
apenas intuitos comerciais].

São histórias de pessoas sem 
futuro, amargas, sozinhas, 
precocemente envelhecidas, que 
vivem entre um quotidiano de 
empregos aborrecidos, famílias 
convencionais e estioladas, e umas 
vagas memórias de episódios felizes 
que acabaram em nada. O conto que 
dá nome à colectânea deve o seu 
nome ao facto de a protagonista, 
Mariana, ter confessado ao pai que 
se sentia só. Ela era apenas uma 
adolescente, mas o pai não minimiza 
essa sensação, pelo contrário, diz-
lhe que estamos todos sozinhos, no 
meio de tanta gente. Mariana passa 
depois por um casamento infiel, por 
uma gravidez inesperada, pelo 
vexame social, até cair vítima de 
uma doença mortal, ainda antes dos 
40. A doença, mesmo que física, não 
deixa de ser psicossomática, pois ela 
confessa que se sente como um 
tronco a quem secaram as folhas e 
depois os ramos. Morre porque 
desistiu da vida, ou porque a vida 
desistiu dela.

O ambiente glauco e os 
acontecimentos patéticos são um 
risco assumido, tanto mais que o 
estilo, contido, se anula. Mas 
percebe-se que este é um mundo 
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Ficção

Match Point
Um “arrependido” russo 
num “court” de ténis 
londrino, ou como o dito 
mundo civilizado se afunda 
em mais um policial de John 
Le Carré. 
Helena Vasconcelos

Um Traidor dos Nossos
John Le Carré
(Trad. J. Teixeira de Aguilar)
Dom Quixote

mmmmm

As primeiras 
páginas de “Um 
Traidor dos 
Nossos” não são 
de molde a 
provocar grande 
entusiasmo: um 
tal Peregrine 
Makepiece – o 
nome remete para 

uma figura pomposamente vitoriana 
–, professor de Literatura Inglesa, à 
beira de completar 30 anos, passa 
alguns dias de férias em Antígua com 
a namorada, Gail, uma bela e vivaz 
advogada “em ascensão”. O jovem 

John Le Carré 
tem sido um 

“profeta” das 
desgraças do 

capitalismo 
e da “real 

politik” 
globais, e 

reitera essa 
vocação em 

“Um Traidor 
dos Nossos”
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Entre-
vista

O próximo romance de 
Martin Amis é, anunciou 
o próprio ao “The 
Independent on Sunday”, 
“um ataque devastador” 
à actual sociedade 
britânica, “obcecada 
com o sexo e o dinheiro”. 
O escritor, que planeia 

mudar-se para Nova 
Iorque com a mulher, a 
americana Isabel Fonseca, 
no Verão, diz no entanto 
sentir-se “incuravelmente 
inglês” e garante que 
“State of England” (ou 
“Lionel Asbo”: o título 
ainda não é defi nitivo) não 

é uma despedida. O livro, 
protagonizado por um 
“skinhead” que ganha a 
lotaria enquanto cumpre 
uma pena na prisão, tem 
edição marcada para o 
fi nal deste ano ou início 
de 2012.

En
vi
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se contam pelos dedos as antologias 
panorâmicas de poesia doutras 
línguas disponíveis nas livrarias. A 
ausência de uma boa antologia de 
poesia inglesa ou italiana do século 
XX, só para dar dois exemplos, 
deveria envergonhar as grandes 
editoras de poesia em Portugal. Só 
por isso, este trabalho de recolha e 
tradução de Gil de Carvalho já seria 
meritório. Tem, felizmente, outros 
méritos. Abrangendo cerca de três 
milénios de poesia, é notável a 
continuidade que o organizador 
conseguiu imprimir na leitura, 
interrompida, por vezes, por 
poemas que se destacam acima dos 
outros. Repare-se, por exemplo, 
neste poema anónimo escrito por 
volta do primeiro milénio antes de 
Cristo: “Nasce o sol trabalhamos / 
Põe-se o sol descansamos./ Cavamos 
um poço para beber,/ Lavramos um 
campo, p’ra comer: O Imperador e o 
seu poder/ – Queremos lá saber!” (p. 
49).

Outro sucesso desta antologia é a 
sua aptidão para exemplificar a 
poesia chinesa em momentos 
assombrosos, tanto de humor ébrio 
– “Vem bêbedo. É o meu karma. 
Ajuda-se a entrar. Passa as cortinas. / 
Recusa tirar a «rica» roupa que traz/ 
Embriagado e assim há-de ficar / 
Bem – melhor que dormir sozinha.” 
(p. 319) –, como de anotação e 
reconfiguração do real ao serviço da 
imagem poética – “A rapariga 
apanha lótus no Riacho / Volta o 
barqueiro cantarolando em seus 
remos./ Escondeu-se entre os lótus 
num trejeito / Por timidez ou 
vergonha não sai de lá.” (p. 161).  A 
procura do essencial e a depuração 
não são, como prova esta antologia, 
uma tecnologia do século XX e XXI. 
Já há muito tempo os poetas 
chineses falavam da “primavera 
insuportável” (p. 157), das chuvas 
que “lavam da montanha o rosto” (p. 
371) ou, até, da mais elementar das 
lições “Em vida nada, de mais / Na 
morte, nada, a mais./ Preciso andar 
com tempo inteiro / E é isto: a outra 
maneira, à ventura.” (p. 315).

vivido, e isso traz veracidade e 
pungência aos textos. Um mundo 
em que é importante que os homens 
sejam “respeitáveis” e as mulheres 
“honestas”, em que é imperioso 
evitar o “escândalo” e é necessário 
que cada um carregue a sua “cruz”. 
A condição feminina do Portugal de 
1959 está por todo o lado nestes 
contos, e as protagonistas vivem 
amarradas a expectativas 
estreitamente domésticas: “Detesto 
as boas donas de casa. Se são 
pobres, esfalfam-se a trabalhar, se 
são remediadas ou ricas arranjam 
uma ou mais pessoas para se 
esfalfarem em seu lugar. De 
qualquer dos modos são escravas do 
trabalho ou então da vigilância com 
outras escravas às suas ordens. A 
vida a correr lá fora, os maridos e os 
filhos a correrem com a vida, 
metidos nela, e as donas de casa a 
esfregar, a limpar, a dar brilho aos 
metais. Ou a ver as outras a fazê-lo. 
Olhe que o pó não está bem limpo. 
Olhe que a torneira não está bem 
areada” (p. 57). Mesmo que 
obviamente revoltada, Judite de 
Carvalho aproxima-se de um 
intimismo da abdicação que vem de 
Irene Lisboa, embora antecipe 
também o feminismo de 1960. Diga-
se no entanto que as personagens 
masculinas não levam vidas muito 
mais ricas. Um homem empregado e 
entediado sonha com atlas, Verne e 
Salgari, e em segredo observa os 
aviões nos aeroportos e os barcos no 
cais, cheios de gente que parte para 
longe. Outro homem entediado e 
empregado, no estupendo “O 
Passeio no Domingo”, imagina uma 
banal ida ao campo com um amigo e 
umas meninas como se fosse uma 
apoteose festiva. Mas nem um nem 
outro chegam a ir a lado nenhum, ou 
porque são impedidos, ou porque 
não têm coragem, ou porque é 
demasiado tarde. É sempre 
demasiado tarde para as ambições 
destas pessoas: “Não tinha nascido 
para aquilo, era possível. Mas quem 
é que nasce para o que é? – reflectia 
a querer consolar-se. Era um homem 
plácido, habituado a suportar as 
contrariedades da vida. Um homem 
para quem os prazeres não eram 
muito fortes nem os desgostos muito 
intoleráveis. Um homem metódico, 
com sonhos impossíveis mas 
nenhumas ambições” (p. 74).

Ninguém aqui tem direito a uma 
vida verdadeira. O trabalho e a 
família estão sempre primeiro. Mas 
essa “vida normal” é uma vida vazia, 
especialmente para as mulheres. 
Algumas, aliás, nem a 
“normalidade” conseguem, porque 
esperaram demasiado por um 
homem indiferente, porque foram 
abusadas, porque não foram mães a 
tempo. Muitas vezes, esses traumas 
resolvem-se de forma trágica ou 
violenta, mas em todos os casos é 
sempre uma grande desolação. Uma 
mulher tem um amante, mas ele só 
se quer vingar do marido dela. Uma 

mulher sem filhos rapta um bebé. 
Uma mulher que foi recusada por 
ser puritana é de novo recusada por 
ser promíscua. Todas estas histórias 
têm elementos de 1959 e outros que 
não se esgotam nessa época, caso 
contrário os contos teriam perdido 
interesse. A opressão das mulheres 
(tal como todo o condicionamento 
social) é uma forma marcial de 
frustração; mas a frustração é em 
Maria Judite uma condição 
existencial, inerente a qualquer 
sociedade. A condição feminina é 
também a condição humana.

Poesia

Duas 
antologias, 
duas opções
O cinema na poesia 
portuguesa e a poesia 
chinesa revistos pela 
Assírio & Alvim em duas 
experiências paralelas de 
distintos méritos.
David Teles Pereira

Poemas 
Com Cinema
Org. de Joana Matos 
Frias, Luís Miguel 
Queirós e Rosa 
Maria Martelo
Assírio e Alvim

mmnnn

Uma Antologia 
de Poesia Chinesa
Org. de Gil de 
Carvalho
Assírio & Alvim 

mmmmm

Não é particularmente difícil 
descortinar algum sentido ou 
préstimo numa antologia de poesia. 
A sua vocação panorâmica, quer na 
abordagem da obra de um ou vários 
poetas, quer na compilação de 
poemas subordinados a uma 
temática específica, pode, sem que 
aos organizadores seja necessário 
um grande esforço, transformar-se 
num instrumento de leitura bastante 
útil. Ao mesmo tempo, em termos 
comerciais, leva grande vantagem 
sobre qualquer outra forma de 
editar poesia.

“Poemas Com Cinema” (Assírio & 
Alvim, 2010), organizada por Joana 
Matos Frias, Luís Miguel Queirós e 
Rosa Maria Martelo, procura ilustrar 
“diferentes formas de diálogo da 
poesia portuguesa dos séculos XX e 
XXI com o cinema” (p. 11). A ideia 

base, a comunicação entre o texto 
poético e o cinema, não é inédita, 
tanto no estrangeiro – veja-se, a 
título de exemplo, a antologia 
“Lights, Camera, Poetry!” (Mariner 
Books, 1996), de Jason Shinder – 
como em Portugal – “O Bosque 
Sagrado – O Cinema na Poesia” (Gota 
de Água, 1986), com escolhas de 
Jorge Sousa Braga, António Ferreira 
e Álvaro Magalhães. É original, 
contudo, a abordagem. Trata-se de 
poemas apenas de autores 
portugueses, e a sua organização 
submete-se a uma lógica que, à 
primeira vista, substitui o rigor 
cronológico ou alfabético por cinco 
secções que procuram agrupar os 
poemas a partir da perspectiva em 
que os organizadores os interpretam 
na sua relação com o cinema. Esta 
distribuição dos poemas não escapa 
a algumas críticas, apesar do seu 
interesse e singularidade. Sempre 
que os responsáveis por uma 
antologia com este propósito optam 
por uma repartição dos poemas 
diversa das rígidas sequências 
cronológicas ou alfabéticas, é 
legítimo ao leitor exigir que essa 
organização acrescente um 
significado à leitura ou, pelo menos, 
que se traduza numa sequência que 
não faça o leitor passar de um 
poema para outro como quem anda 
a tropeçar.

Num ou noutro momento, esta 
antologia cumpre este requisito. A 
sequência de poemas que evocam 
filmes de Sergei Eisenstein, que se 
inicia com um texto de Jorge de Sena 
(p. 48) e termina com outro de 
Alexandre Pinheiro Torres (p. 53), 
ou a sequência imediatamente 
seguinte, com poemas sobre filmes 
de Carl Dreyer, são disso exemplo. 
Contudo, no cômputo geral esta 
divisão não empresta à leitura mais 
do que aquilo que seria 
eficientemente alcançado com uma 
organização comum. Quanto à 
escolha dos poetas e dos poemas, 
não há que a questionar, é 
obviamente pessoal. Aqui e ali vão 
surgindo poemas de valor inegável 
– e não só cinéfilo –, alguns até entre 
os melhores que a poesia portuguesa 
destes dois séculos nos legou. 

Há, apesar disto, uma pergunta a 
fazer: se o diálogo entre a poesia e o 
cinema é, nas palavras dos 
responsáveis por esta antologia, 
“certamente muito mais profícuo do 
que à primeira vista pode parecer” 
(p. 13), porquê incluir poemas cuja 
relação com a arte cinematográfica, 
por vezes, não têm outro elo que a 
utilização da palavra cinema? Se 
ainda se compreende a inclusão de 
poemas como o fragmento de 
“Aracne” (p. 25), de António Franco 
Alexandre, muito embora o mesmo 
poema pudesse, perfeitamente, 
surgir numa hipotética antologia 
chamada Poesia Com Discoteca, já 
no poema de António Botto (p. 47) a 
conexão com o cinema é 
absolutamente contingente. A uma 

antologia devem ser exigidos, pelo 
menos, um de dois contributos: ter 
uma perspectiva didáctica e 
preambular sobre os autores ou 
temas que a fundamentam; dar aos 
poemas que a compõem uma leitura 
renovada. Este último contributo era 
quase obrigatório para os 
organizadores de “Poesia Com 
Cinema”, uma vez que, de outra 
forma, não se justificaria a 
republicação de poemas ainda tão 
recentemente postos à disposição 
dos leitores ou de poemas que, 
apesar de mais remotos no tempo, 
continuam disponíveis nas estantes 
de muitas livrarias. Mesmo tendo em 
conta o risco assumido pelos 
organizadores na forma de 
sistematização e apresentação da 
antologia, que deve ser elogiado, o 
produto final raras vezes ultrapassa 
a mera republicação. Trata-se, 
assim, de uma opção desafiante mas 
concretizada sem nenhum risco. 

O caso de “Uma Antologia de 
Poesia Chinesa” (Assírio & Alvim, 
2010) é substancialmente diferente. 
Não representando grande risco, 
dada a escassez deste tipo de 
iniciativas no panorama editorial 
português, esta segunda edição 
alargada – e muito – de outra 
antologia de poesia chinesa, também 
organizada por Gil de Carvalho, 
desempenha de forma exemplar a 
sua função introdutória a este 
universo poético, oferecendo dele 
uma leitura panorâmica, completa e 
coesa - o que, há que reconhecê-lo, 
era à partida uma tarefa de execução 
complicada face a essa “massa 
gigantesca” que é a poesia clássica 
chinesa “escrita numa língua que se 
manteve igual durante cerca de 
2500 anos” (pp. 19-23). É este o 
género de antologia indispensável 
num universo editorial em que a 
publicação e a divulgação de poesia 
estrangeira são tão insatisfatórias. 
Tirando o caso da poesia espanhola, 
e mesmo aí releva mais o esforço 
pessoal dos tradutores – José Bento e 
Joaquim Manuel Magalhães – do que 
a iniciativa das editoras, quase que 

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente

Maria Judite de Carvalho 
fez a insubstituível crónica 
da condição feminina no 
Portugal de fi nais da década 
de 50 nos contos de 
“Tanta Gente, Mariana”

A sequência 
que evoca 
fi lmes de 
Eisenstein 
(aqui, 
“O Couraçado 
Potemkine”) 
é das mais 
valiosas 
destes
“Poemas 
com Cinema”
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1962) no Pavilhão Branco do Museu 
da Cidade, a mais ampla do artista e 
que surge na sequência das 
realizadas no Porto em 2010, no 
espaço independente A Certain Lack 
of Coherence e na Galeria Quadrado 
Azul.

Contém três intervenções no 
edifício que revelam traços do fazer 
de António Bolota: pela escala 
monumental, o carácter vigoroso 
das suas esculturas (são gigantes), a 
relação com a arquitectura 
(recordamos que esta exposição se 
realiza no âmbito da Trienal da 
Arquitectura de Lisboa) e o uso de 
materiais industriais de construção 
(betão, aço, gesso, madeira).

Sigamos então para a “A última 
luz do dia”, como se fôssemos a 
personagem de um longo plano-

sequência. Do lado esquerdo, um 
muro em forma de paralelepípedo 
impede a passagem, irrompendo do 
pavilhão sem sinais de violência, 
beijando apenas o vidro recortado 
(o vidro predomina na arquitectura 
do edifício). Imposto o recuo, 
buscamos outro caminho antes de 
entrarmos, finalmente. Então, 
numa das salas do rés-do-chão, uma 
construção em forma de cilindro 
ergue-se do soalho ao tecto. Branca, 
monumental. E, empurrados contra 
a parede, circulamos (à sua) volta, 
curiosos, desinquietos, como se a 
qualquer momento nos fosse 
revelar uma passagem secreta, um 
esconderijo. Nada ou tudo: zonas 
de luz e sombra. E um repto ao 
contacto com a materialidade física 
da escultura: a superfície é suave 

(feita de pasta de papel sobre metal 
e gesso), contrasta com a 
imponência da forma. 

No primeiro andar, um telhado, 
suspenso em vigas de madeira, 
recebe e rebate a claridade, 
convidando-nos a baixar o corpo e a 
reparar noutros espaços, 
habitualmente fora de cena. O odor 
seco e pungente da madeira 
(impregnada com óleo queimado) e 
a textura “calcinada” que cobre as 
vigas parecem sugerir uma 
construção com ou depois do fogo. 
Mas para lá dessa terrível imagem 
(“destruição”, “ruína”, como 
escreveu Óscar Faria a propósito do 
trabalho exposto na “A Certain Lack 
of Coherence”), é a experiência 
íntima do lugar que prevalece: um 
sótão a meia-luz transformado em 
passeio misterioso, “erguido” aqui e 
ali por cortes de luz, pelas relações 
entra a gravidade e o peso.

Voltamos ao rés-do-chão e, 
especialmente, ao muro em cuja 
superfície cinzenta os efeitos do 
tempo criaram diferentes 
tonalidades. E em vez de um 
obstáculo, imaginamos nele uma 
ponte ou (porque não?) uma 
entrada. Uma entrada do quotidiano 
– o interior e exterior ligam-se, não 
há fora e dentro. Saímos, afastamo-
nos uns metros, para junto do 
jardim, e “A última luz do dia”, 
desenha, por instantes, uma casa, 
com o seu telhado e a sua parede. 
Acabada de nascer, esculpida no 
pavilhão por António Bolota. Podia 
ser a nossa. 

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente
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Uma casa 
num 
pavilhão
O ano novo começa de 
forma memorável com uma 
grande exposição individual, 
a mais ampla de António 
Bolota. A visitar com o corpo 
e a memória. 
José Marmeleira

A última luz do dia
De António Bolota.

Lisboa. Museu da Cidade - Pavilhão Branco. Campo 
Grande, 245. Tel.: 217513200. Até 23/1O. 3ª a 
Dom. das 10h às 13h e das 14h às 8h.

Trienal de Arquitectura de Lisboa. 
Escultura. Instalação.  

mmmmm

Por vezes esquecida ou mesmo 
desconhecida do público, é uma das 
mais simples e graciosas dádivas da 
arte ao espectador: a experiência da 
obra com o corpo e os gestos, e os 
jogos que daí se declinam. Andar à 
volta dela, seguir-lhe os passos, 
entrar em cena (com ela). Ou 
enfrentá-la fisicamente, tomar-lhe o 
espaço. Ir à procura. Tudo isto pode 
ser vivenciado em “A última luz do 
dia”, exposição individual de 
António Bolota (Benguela, Angola, 

Inauguram
Concreciones
De Hisae Ikenaga. 
Lisboa. 3 + 1 Arte Contemporânea. Rua António 
Maria Cardoso, 31. Tel.: 210170765. De 14/01 a 
26/02. 3ª a Sáb. das 14h às 20h. Inaugura hoje às 
22h.

Escultura, Desenho. 

Sem Companhia
Porto. Centro Português de Fotografia. Campo 
Mártires da Pátria. Tel.: 222076310. De 15/01 a 
27/02. 2ª a 6ª das 10h às 19h. Sáb. e Dom. das 15h às 
19h. Inaugura amanhã às 16h.

Fotografia. 

Em Trânsito
De Carlos Barão. 
Coimbra. Galeria Sete. Av. Dr. Elísio de 
Moura 53. Tel.: 239702929. De 15/01 a 
12/02. 2ª a 6ª das 11h às 20h. Sáb. das 15h 
às 20h. Inaugura amanhã às 16h.

Pintura. 

Universal
De Ana Manso. 
Lisboa. MARZ - Galeria. R. Reinaldo 
Ferreira, 20A. Tel.: 915769723. De 15/01 
a 13/03. 4ª a Sáb. das 12h às 20h. Dom. 

das 14h às 20h. Inaugura amanhã às 18h.

Pintura. 

Opinião 011
De Álvaro Brito, Ana Rita Pires, 
Carlos Pedro, Fernando Roussado, 
entre outros. 
Sines. Centro Cultural Emmerico Nunes. Largo do 
Muro da Praia, 1. Tel.: 914827713. De 15/01 a 12/03. 
2ª a Sáb. das 14h às 18h. Inaugura amanhã às 17h.

Pintura, Fotografia, Outros. 

Em Casa
De Pedro Bandeira, valter hugo mãe, 
R2 (Artur Rebelo e Lizá Ramalho), 
Júlio Dolbeth, André Cepeda, entre 
outros. 
Vila do Conde. Solar - Galeria de Arte Cinemática. 
Solar de S. Roque. Tel.: 252646516. De 15/01 a 27/02. 
3ª a 6ª das 14h30 às 18h. Sáb. e Dom. das 10h às 18h. 
Inaugura amanhã às 18h30.

Arquitectura, Design, Som, 
Fotografia, Outros. 

There Will be no Safety Zone
De Ricardo Angélico. 
Lisboa. Carlos Carvalho - Arte Contemporânea. Rua 
Joly Braga Santos, Lote F - r/c. Tel.: 217261831. De 
19/01 a 05/03. 2ª a 6ª das 10h às 19h30. Sáb. das 12h 
às 19h30.  

Desenho, Pintura.

Mente-Me (Lie To Me)
De Vasco Araújo. 
Lisboa. Galeria Filomena Soares. Rua da 
Manutenção, 80. Tel.: 218624122. De 20/01 a 19/03. 
3ª a Sáb. das 10h às 20h. Inaugura dia 20/01 às 
21h30.

Fotografia, Vídeo e Escultura. 

Tonnetz09b
De António de Sousa Dias. 
Lisboa. MNAC - Museu do Chiado. Rua Serpa Pinto, 
4. Tel.: 213432148. De 20/01 a 20/02. 3ª a Dom. das 
10h às 18h. 

Festival Temps D’ Images. Instalação, 
Vídeo. 

Continuam
Tinta nos Nervos - Banda 
Desenhada Portuguesa

Agenda

De Richard Câmara, Eduardo 
Batarda, José Carlos Fernandes, 
António Jorge Gonçalves, Nuno 
Saraiva, Ana Cortesão, Marcos 
Farrajota, Pedro Zamith, entre outros.
Lisboa. Museu Colecção Berardo. Praça do Império 
- Centro Cultural de Belém. Tel.: 213612878. De 10/01 
a 27/03. Sáb. das 10h às 22h. 2ª a 6ª e Dom. das 10h 
às 19h. 

Desenho, Ilustração, Outros. 
Ver texto na pág. 32 e segs.

Muros de Abrigo
De Ana Vieira. 
Lisboa. Centro de Arte Moderna - José de Azeredo 
Perdigão. Rua Dr. Nicolau Bettencourt. Tel.: 
217823474. De 13/01 a 03/04. 3ª a Dom. das 10h às 
18h. 

Instalação, Outros. 

Casa Comum - Obras da Colecção 
do CAM 
Lisboa. Centro de Arte Moderna - José de Azeredo 
Perdigão. Rua Dr. Nicolau Bettencourt. Tel.: 
217823474. De 13/01 a 03/04. 3ª a Dom. das 10h às 
18h. 

Instalação, Outros. 

Não Confi em nos Arquitectos
De Didier Faustino. 
Lisboa. Centro de Arte Moderna - José de Azeredo 
Perdigão. Rua Dr. Nicolau Bettencourt. Tel.: 
217823474. De 13/01 a 03/04. 3ª a Dom. das 10h às 
18h. 

Vídeo, Instalação, Escultura, 
Performance, Outros. 

Re-Rite. Be The Orchestra
De Philharmonia Orchestra’s Digital 
Residency. 

Lisboa. MUDE - Museu do Design e da Moda. Rua 
Augusta 24. Tel.: 218886117. De 09/01 a 23/01. 3ª a 
5ª das 10h às 20h. 6ª e Sáb. das 10h às 22h. 

Instalação, Outros. 

Encenações
De Manuel Amado. 
Lisboa. Sociedade Nacional de Belas Artes. Rua 
Barata Salgueiro, 36. Tel.: 213138510. De 13/01 a 
15/03. 2ª a Sáb. das 14h às 20h. 

Pintura. 

Às Artes, Cidadãos!
De Ahlam Shibli, Ahmet Ögüt, André 
Romão, Carlos Motta, Chto Delat, 
João Sousa Cardoso, Nicoline van 
Harskamp, Rigo 23, Sharon Hayes, 
Stefan Brüggmann, entre outros. 
Porto. Museu de Serralves. Rua Dom João de Castro, 
210. Tel.: 226156500. Até 13/03. 3ª, 4ª, 5ª e 6ª das 
10h às 17h. Sáb., Dom. e Feriados das 10h às 19h. 

Instalação, Pintura, Outros. 

Pedro Diniz Reis
Porto. Culturgest. Avenida dos Aliados, 104 - 
Edifício da CGD. Tel.: 222098116. Até 22/01. 2ª, 4ª, 
5ª e 6ª das 11h às 19h. Sáb., Dom. e Feriados das 14h 
às 20h. 

Vídeo, Outros. 

Daniel Melim
Lisboa. Módulo - Centro Difusor de Arte. Calçada 
dos Mestres, 34A/B. Tel.: 213885570. Até 08/02. 3ª a 
Sáb. das 15h às 20h. 

Pintura. 

As Cidades de Vieira 
da Silva e Arpad Szènes 
Lisboa. Museu da Electricidade. Avenida Brasília 
- Edifício Central Tejo. Tel.: 210028120. Até 23/01. 
3ª a Dom. das 10h às 18h. 

Pintura. 

“Em Casa”, 
colectiva na 
Solar - Galeria 
de Arte 
Cinemática

“Muros 
de Abrigo”, 

de Ana Vieira, 
no CAM

Vasco Araújo 
na Filomena 
Soares

Mais do 
que como 

obstáculo, 
o muro de 

António 
Bolota 

funciona como 
ponte: aqui 
não há fora 

e dentro
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rodopio de sintetizadores), colagens 
pop delirantes e, sempre, um certo 
sentido de euforia, assente naquilo 
que, para além de toda as 
experiências, do gozo do arrojo, faz 
dos Japanther uma banda que nos 
obrigamos a respeitar e prezar: 
canções, grandes canções, curtas 
canções que ouvimos como reverso 
ruidosamente “cartoonesco” de uns 
Times New Viking.

A banda que escolheu o nome 
quando procurava algo com a 
ressonância icónica, épica, de algo 
como Iron Maiden, a banda que já 
montou um espectáculo com um 
grupo de natação sincronizada 
(atente-se no título: “Dangerous 
When Wet”) e que compôs uma 
ópera para teatro de marionetas 
(acabou como instalação vídeo 
exposta na bienal do Whitney 
Museum of American Art), é um 
segredo bem guardado do 
rock’n’roll nova-iorquino da última 
década. E, finalmente, vai passar por 
cá. Imperdível, obviamente.

Ainda para mais, não vêm 
sozinhos. A primeira parte dos 
concertos pertencerá aos Shellshag, 
duo formado por Jennifer Shagawat e 
John Driver que cartografamos entre 
a dinâmica “boy-girl” dos Vaselines e 
a precisão pop dos Guided By Voices 
– e esse espaço é, asseguramos, um 
óptimo sítio para se viver. 

Celebrar António 
Sérgio

AS 61 - Tributo António Sérgio 
pelo Direito à Diferença
Com Dead Combo, Os Golpes, Linda 
Martini, Peste e Sida, Moonspell, 
Xutos & Pontapés. 
Lisboa. Cinema São Jorge. Av. Liberdade, 175. Hoje, 
às 20h. Tel.: 213103400. 12€.

António Sérgio não se limitou a ser, 
literalmente, a voz de uma geração. 
Foi a voz de várias gerações. Ouvimo-
lo desde 1968, quando punha no ar, 
de madrugada, os discos de Captain 
Beefheart, dos Doors ou de Frank 
Zappa que, de outra forma, 
dificilmente seriam ouvidos por aqui. 
Continuámos a ouvi-lo, naquela voz 

grave e fumarenta, próxima o 
suficiente para o termos 
como familiar, e 
naturalmente distinta para 
sentirmos autoridade 

(profissional, de estatuto, de 
sabedoria) nas novidades 

que revelava, nos discos 
que defendia nos seus 

programas. No final 
na década de 70 e 
nos anos 80, 
através de 
programas como 
“Rotação”, 
“Rolls Rocker” 
ou, 
principalmente, 
“O Som da 

Frente”, António 

Sérgio tornou-se o principal ponto de 
contacto com aquilo que de mais 
arrojado e estimulante se fazia no 
universo rock – o punk e o pós-punk 
entraram-nos em casa com ele.

E depois, na década de 90, teve o 
seu “Grande Delta” na celebrada 
XFM, apresentou a “Hora do Lobo” 

e, quando a morte surgiu, 
inesperada, a 1 de Novembro de 
2009, ouvíamo-lo na Radar, onde 
tinha desde 2007 o “Viriato 25”. 
António Sérgio conseguiu um feito 
ao alcance de poucos: as gerações 
que o ouviram, principalmente na 
fulgurante década de 80, foram, na 
sua melomania, na sua exigência 
perante a música que ouviam, 
formadas por ele. 

António Sérgio, voz inconfundível 
que foi também actor decisivo no 
cenário português, produzindo 
Xutos & Pontapés ou Corpo 
Diplomático e tornando-se editor 
discográfico, faria 61 anos hoje. No 
São Jorge, o dia foi reservado para o 
celebrarmos. Tal como ele gostaria, 
senhor que era de uma ideia de 
rádio com personalidade (de autor, 
precisamente), sobe a palco uma 
diversidade emblemática da música 
portuguesa das últimas três décadas. 
Xutos & Pontapés, Dead Combo, 
Linda Martini, Os Golpes, Peste & 
Sida e Moonspell. Todos dirão o 
mesmo: obrigado, António 
Sérgio. M.L.
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Japanther: 
como 
Ramones no 
século XXI 
Pop de Brooklyn à beira do 
descalabro, mas de coração 
mole, no Café au Lait e na 
ZDB. Mário Lopes

Japanther + Shellshag
Porto. Café au Lait. R. Galeria de Paris, 46. 4ª, 19, 
às 20h. 8€

Lisboa. Galeria Zé dos Bois. Rua da Barroca, 59 - 
Bairro Alto. 5ª, 20, às 22h. Tel.: 213430205. 10€.

É um nome bonito, um nome 
poderoso, um nome para ser visto 
brilhando em grandes “billboards”: 
Japanther! Vêm de Brooklyn e andam 
há muito a fazer aquilo que vimos No 
Age ou Wavves fazer nos últimos 
tempos. Ou seja, pop à beira do 
descalabro, “punkalhada” trepidante 
e urgente, mas de coração 
deliciosamente mole – ou seja, 
repleto de melodias trauteáveis, 
retiradas das mais recomendáveis 
compilações de “girl groups” de 
1960. A confirmar quarta-feira no 
Café Au Lait, no Porto, e quinta na 
ZDB, em Lisboa.

Os Japanther, que são Ian Vanek e 
Matt Reilly (o primeiro toca bateria e 
canta, o segundo toca baixo e 
sintetizador e canta também), nova-
iorquinos formados em Brooklyn, no 
mesmo caldeirão criativo de onde 
emergiram Black Dice ou Deerhoof, 
falam dos Ramones porque têm 
noção da justiça das coisas – é acto 
muito honrado creditar aqueles a 
quem se deve tanto. Mas claro que 
eles, os Ramones, são acima de tudo 
um ponto de partida inspirador. 

Porque os Japanther, e ouça-se 
“Rock’n’Roll Ice Cream”, o 
último álbum de uma carreira 
iniciada nos primeiros anos 
do século XXI, são mais: 
ouvem-se a espaços pedaços 

de hip-hop tresmalhado aos 
saltos num trampolim de 
ruído, “hits” para 

novas pistas de 
dança (batida 
saturada e 
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António Sérgio: 
a voz de várias 
gerações

Japanther: pop à beira do descalabro, 
“punkalhada” trepidante e urgente, mas 
de coração deliciosamente mole

Disco

Esta sexta-feira, dia 14, 
o Lux recebe mais uma 
noite “Horse Meat Disco”, 
desta vez um live set do 
DJ/produtor norueguês 
Hans Peter Lindstrom. O 
norueguês, que lançou 
em 2010 “Real Life Is No 
Cool” em colaboração 

com Christabelle, actua 
a convite da dupla Jim 
Stanton e James Hillard. 
A drag queen parisiense 
Lola, musa da dupla de 
artistas Pierre & Gilles 
e do estilista Thierry 
Mugler, também vai 
participar no espectáculo, 

com o “happening” 
“Salope, ou les 120 
Nuits de Sodome”, 
baseado na obra 
de Pasolini 
e imaginado 
especialmente 
para o Lux.

ning”
120
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 Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte) | 1350-352 Lisboa | Tel.: 213 585 200 | E-mail: info@foriente.pt | www.museudooriente.pt

mecenas principal mecenas dos espectáculos

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 213 585 244
707 234 234 (TICKETLINE) | www.ticketline.sapo.pt

BILHETES À VENDA: MUSEU DO ORIENTE, FNAC, WORTEN, LOJAS VIAGENS ABREU, 
BLISS, LIV. BULHOSA (Oeiras Parque e C. C. do Porto) e pontos MEGAREDE.

TEREZA SALGUEIRO
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TEREZA SALGUEIRO (voz), CARISA MARCELINO (acordeão), 
ANDRÉ SANTO (guitarra clássica), ÓSCAR TORRES (contrabaixo), 
RUI LOBATO (percussão).

VOLTAREI À MINHA TERRA
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Clássica

Ute Lemper 
entre Berlim 
e Paris
Com um programa que 
se estende de Kurt Weill e 
Eisler a Brel e Piaf, a cantora 
alemã traz à Gulbenkian o 
seu repertório de eleição.
Cristina Fernandes

Ute Lemper e Orquestra 
Gulbenkian
Direcção Musical de Lawrence Foster. 
Lisboa. Fundação e Museu Calouste Gulbenkian - 
Grande Auditório. Av. Berna, 45A. Hoje e Dom. às 
19h. Tel.: 217823700. 15€ a 40€.

De Berlim a Paris - obras de Hindemith, 
Weill, Eisler, Schultze, Hollaender, Satie/
Debussy, Brel, Piaf e Kander.

Hoje e no domingo, Ute Lemper está 
de regresso ao Grande Auditório 
Gulbenkian para revisitar dois dos 
seus universos de eleição: as canções 
berlinenses de cabaret da primeira 
metade do século XX e o universo da 
canção francesa. O programa inclui 
trechos de Kurt Weill, Hanns Eisler, 
Nobert Schulze, Friedrich 
Hollaender, Jacques Brel, Édith Piaf e 
John Kander e terá a colaboração da 
Orquestra Gulbenkian, sob a direção 
de Lawrence Foster. A Abertura da 
ópera “Novidades do Dia”, de Paul 
Hindemith, e a orquestração de 
Debussy da “Gymnopedie” nº 1, de 
Erik Satie, completam o alinhamento.

Dotada de grande versatilidade, 
Ute Lemper ganhou notoriedade 
internacional nos domínios da 
música, da dança, do teatro e do 
cinema, mas também se dedica à 
escrita e à pintura. No entanto, como 
disse numa entrevista recente, é a 
arte dos sons que mais a apaixona: “É 
através da música que tudo flui, a 
música é a minha ferramenta de 
contacto, o meu meio de expressão.” 
Nascida em 1963 na Alemanha, é filha 

de um banqueiro e de uma cantora 
de ópera, tendo realizado a sua 
formação na Academia de Dança de 
Colónia e na Escola Max Reinhard de 
Viena. Aos 15 anos já cantava em 
bares e clubes de jazz e muito cedo 
começou a actuar como atriz em 
Estugarda em peças de Fassbinder. 
Estreou-se profissionalmente em 
Viena numa produção de “Cats” e no 
domínio da dança colaborou com 
personalidades como Pina Bausch e 
Maurice Béjart, que lhe dedicou um 
bailado (“La mort subite”).

Para Ute Lemper não há fronteiras 
musicais pelo que a exploração da 
música de Tom Waits, Elvis Costello 
ou Nick Cave surge em paralelo com 
apresentações com grandes 
orquestras em salas consagradas à 
música erudita sob a direção de 
maestros da estatura de Kent Nagano 
ou Zubin Mehta. Actualmente a 
cantora considera algumas das suas 
experiências do passado episódios 
marginais, mas à Gulbenkian traz o 
repertório que mais a celebrizou e 
que continua a ser o núcleo central 
da sua carreira.

Um segredo nada 
discreto

Quarteto Arditti
Porto. Casa da Música - Sala 2. Pç. Mouzinho de 
Albuquerque. 5ª, às 19h30. Tel.: 220120220. 10€. 

Portrait Wolfgang Rihm II - obras de 
Rihm e Neuwirth.

Desde a sua fundação em 1974 pelo 
violinista Irvine Arditti, o Quarteto 
Arditti já estreou centenas de obras, 
ocupando um lugar de grande 
protagonismo na história da música 
do século XX através da interpretação 
de música de compositores tão 
importantes como Britten, Cage, 
Carter, Denisov, Dusapin, 
Ferneyhough, Gubaidulina, Harvey, 
Kagel, Kurtág, Lachenmann, Ligeti, 
Maderna, Rihm, Scelsi, Sciarrino, 
Stockhausen ou Xenakis, entre muitos 
outros. A sua discografia conta com 
mais de 170 títulos, incluindo alguns 
dedicados à música portuguesa como 
é o caso de “Contemporary 
Portuguese Chamber Music” (com 
obras de Alexandre Delgado, Pinho 

Vargas, Eugénio Rodrigues, João 
Pedro Oliveira e Luís Tinoco) e  
“Spiral of Light”, em conjunto com o 
percussionista Pedro Carneiro.

Na próxima quinta-feira, faz a sua 
estreia na Casa da Música com um 
programa composto pelo Quarteto 
nº 3 “Im Innersten” (1976) e pelo 
Quarteto nº 5 (1981), de Wolfgang 
Rihm, compositor em residência na 
instituição portuense na temporada 
de 2011, e pela estreia em Portugal de 
“In the realms of the unreal”, de Olga 
Neuwirth. Esta última peça teve a sua 
primeira audição mundial em Paris, 
em Janeiro do ano passado, e resulta 
de uma encomenda conjunta da Casa 
da Música, da Cité de la Musique, do 
MaerzMusik/Berliner Fetspiele e do 
ORF/musikprotokoll. No dia 22, o 
Arditti junta-se à Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música para tocar o 
Concerto “Dithyrambe”, para 
quarteto de cordas e orquestra, no 
âmbito de um programa que dará a 
ouvir também o Quarteto com piano 
nº1, op. 25, de Brahms, na 
orquestraçãoo de Arnold 
Schoenberg. C.F.
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Quarteto Arditti: um lugar de grande protagonismo na história da música do século XX

Ute Lemper traz Kurt Weill, 
Hanns Eisler, Nobert Schulze, 
Friedrich Hollaender, Brel, 
Piaf e John Kander

Sexta 14
Phill Niblock
Porto. Culturgest. Av. dos Aliados, 104, às 22h. 
Tel.: 222098116. 5€.

Ver texto na pág. 26.

Alex Rein + Rudolfo + EITR 
+ Robert Foster 

Lisboa. Galeria Zé dos Bois. R. da Barroca, 59, às 
22h. Tel.: 213430205. 6€.

Ver texto na pág. 25.

Clã
Vila do Conde. Teatro Municipal. Av. Dr. João 
Canavarro, às 22h. Tel.: 252290050. 8€ a 12€.

Ver texto na pág. 3.

Simon Trpceski 
e Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Direcção Musical de Gerard 
Schwarz. 
Porto. Casa da Música - Sala Suggia. Pç. Mouzinho 
de Albuquerque, às 21h. Tel.: 220120220. 16€. 

EUA 2011. Obras de Foote, 
Rachmaninoff, Kernis e Hanson.

Kátia Kabanová
Direcção Musical de Julia Jones. 
Encenação de David Alden. 
Cenografia de Charles Edwards. 
Lisboa. Teatro Nacional de São Carlos. Lg. S. 
Carlos, 17, às 20h. Tel.: 213253045. 30€ a 75€. 

Mês Janácek.

Sábado 15
Phill Niblock 
+ Gerd Stern + Katherine 
Liberovskaya
Lisboa. Galeria Zé dos Bois. R.da Barroca, 59, às 
22h. Tel.: 213430205. 6€.

Ver texto na pág. 26.

Clã
Vila do Conde. Teatro Municipal. Av. Dr. João 
Canavarro, às 17h. Tel.: 252290050. 8€ a 12€.

Ver texto pág. 3.

Domingo 16
Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Direcção Musical de Gerard 
Schwarz. 
Porto. Casa da Música - Sala Suggia. Pç. Mouzinho 
de Albuquerque, às 12h. Tel.: 220120220. 5€.

Kátia Kabanová
Direcção Musical de Julia Jones. 
Encenação de David Alden. 
Cenografia de Charles Edwards. 
Lisboa. Teatro Nacional de São Carlos. Lg. S. 
Carlos, 17, às 16h. Tel.: 213253045. 30€ a 75€. 

Mês Janácek.

Terça 18
Remix Ensemble Casa 
da Música
Direcção Musical de Peter Rundel. 
Porto. Casa da Música - Sala Suggia. Pç. Mouzinho 
de Albuquerque, às 19h30. Tel.: 220120220. 10€.

Portrait Wolfgang Rihm I. 

Kátia Kabanová
Direcção Musical de Julia Jones. 
Encenação de David Alden. Lisboa. 
Teatro Nacional de São Carlos. Lg. S. Carlos, 17, às 
20h. Tel.: 213253045. 30€ a 75€. 

Mês Janácek.

Sonic Scope #10: Sei Miguel + 
Carlos Santos + Paulo Raposo
Lisboa. Teatro Municipal Maria Matos - Sala 
Principal. Av. Frei Miguel Contreiras, 52, às 22h. 
Tel.: 218438801. 6€.

Quinta 20
Simian Mobile Disco + Gun 
N’Rose + Yen Sung
Lisboa. Lux Frágil. Av. Infante D. Henrique - Armazém 
A, às 23h. Tel.: 218820890. Consumo obrigatório.

Coro e Orquestra Gulbenkian
Direcção Musical de Simone Young. 
Lisboa. Fundação e Museu Calouste Gulbenkian 
- Grande Auditório. Av. Berna, 45A, às 19h. Tel.: 
217823700. 12,5€ a 25€.

Obras de Fauré, Debussy e 
Zemlinsky.

Agenda
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há justificação para não terem sido 
deificados. Ou, como Syl Johnson tão 
bem colocou a questão no título do 
seu disco de 1970, talvez houvesse 
uma razão: “Is It Because I’m 
Black?”, perguntava, com a 
inocência de uma criança, com o 
humor desconcertante de um Larry 
David escurecido. 

Os nomes acima citados são de 
gente que faz da soul um exercício 
político, não no sentido de esquerda 
vs direita, mas da antiga palavra 
grega “polis”. Lou Bond foi mais um 
desses homens – dos que tentou 
através da música chegar mais longe 
(a uma qualer “soul” humana) e não 
aguentou o choque do opróbrio a 
que foi votado, ao ponto de não ter 
gravado mais nenhum disco. Mas a 
única peça que lançou em vida – no 
ano de 1974 – e agora reeditada pela 
maravilhosa Light In The Attic é uma 
exaltação elegíaca da vida, da 
América, da procura de paz, mas 
também da música que nos incha o 
peito, que põe cada pelinho em pé, 
que nos assalta, instrumento a 
instrumento por todos os lados. O 
disco pode ser visto como uma pela 
conceptual que tem por tema uma 
América esgaçada, mas a ideia de 
conceito pode ser estendida ao som: 
um pé no jazz, outro no sinfónico, 
este quinhão de folk, aquele de soul 
(de certa maneira, como um Tim 
Buckley negro na amplitude de 
referências). Não há uma destas sete 
canções que não seja extraordinária, 
mas duas delas (ambas assinadas por 
Bond) são gloriosas: “Why must our 
eyes must always be turned 
backwards” e a sumptuosíssima “To 
the establishment”. 

A primeira abre com uma 
tremenda cortina de cordas, piano à 
Tin Pan Alley e refrão em ascensão, 
cordas a afagar o pêlo aos anjos – 
depois a lenta descida, os metais a 
pontuar a grandeza do que aqui se 
discute (das taxas de desemprego, 
da fome, etc). Há apontamentos de 
oboé, Fender Rhodes, um equilíbrio 
absoluto. E depois a pausa e a 
canção transformada num hino de 
esperança quando a voz se suspende 
no ar acompanhada apenas dos 
metais para bradar “America, the 
beautifull”. (A voz de Lou Bond, nas 
suas três oitavas, é espantosa.) “To 
the establishment” começa em tom 
jazzy, contra-baixo, piano em bicos 
de pés, a orquestra a levantar-se 
preguiçosa, como se cada conjunto 
instrumental procurasse o seu lugar 
na canção, os sopros entram pela 
janela da esquerda, os metais 
varrem a da direita, tudo amaina e 
fica contra-baixo, bateria e piano e 
Bond a cantar: “I might give out but 
I’ll never give in”. E continua assim, 
com os instrumentos a entrarem e 
saírem de cena, há uma ponte 
menos jazzy, mais sinfonia de 
esperança, Bond a verberar sobre a 
necessidade de dar paz aos lares, e 
assim continua e continua e 
continua e vai crescendo, os 

instrumentos acumulam-se, Bond 
solta a voz, o ritmo a aumentar, as 
cordas a levantar, o bombo, a tarola, 
o piano, tudo agora mais em cima, 
mais veloz, a canção demorou mas 
veio do pianíssimo para – agora – o 
forte, Bond já não canta é um scat 
com salvação dentro, a bateria 
segura, o resto dos instrumentos 
estão prestes a perder a gravidade e 
não é por acaso, não pode ser por 
acaso que na folha original de 
produção desta grandiosa canção de 
11 minutos está citado, como 
instrumento, entre a tarola e o 
bombo, está citado o “Orgasm”, não 
pode ser por acaso, porque a dada 
altura se esta canção fossem dois 
corpos (um o jazz outro a orquestra) 
a dada altura já ninguém saberia 
onde ficam os pés, as cabeças, etc, a 
bateria sempre a mudar de padrão, a 
voz de Bons anda por todo o lado, 
isto cresce e cresce e cresce e cresce 
e ninguém a ouvir durante 36 anos, 
ninguém a ouvir isto. Isto já não é 
bem música, é, às vezes, uma 
assombração. Que lhe façamos 
justiça agora. 

Abram-se 
alas para 
Anna Calvi 
Um dos álbuns mais 
esperados de 2011: a 
estreia da inglesa Anna 
Calvi não desilude, um 
rock esquelético, mas ao 
mesmo tempo teatralizado, 
para uma voz altiva. Vítor 
Belanciano 

Anna Calvi 
Anna Calvi
Domino, distri. Edel 
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E, pronto, um dos álbuns mais 
esperados de 2011 já se ouve por aí. 

Quem escutou os 
primeiros esboços 
de canções no 
MySpace, as 
primeiras sessões 
ao vivo no YouTube 

e, depois, os primeiros temas 
oficiais, um rock descarnado, mas 
ao mesmo tempo cheio de romance 
e sumptuosidade, não se vai 
desiludir. 

Naturalmente é um álbum que vai 
suscitar a habitual discussão sobre 
as influências. A começar por PJ 
Harvey: afinal Calvi foi buscar um 
cúmplice da americana para a co-
produção (Rob Ellis) e existe 
qualquer coisa na sua atitude e no 
som que remete para Harvey. Mas 
também para o universo das banda-
sonoras dos filmes de Tarantino ou 
de Ennio Morricone. Ou para Django 
Reinhardt, ou para David Bowie, ou 
para Nina Simone, ou para os Kills. 
Ou sabe-se lá que mais. As hipóteses 
são múltiplas e infinitas. Logo, 
deixam de interessar realmente. 

O mago de estúdio Brian Eno, que 
se tornou mentor de Calvi desde a 
primeira vez que a ouviu, ter-lhe-á 
dito que não precisava dele para 
nada – em termos de produção – 
porque já possuía uma visão muito 
intensa e clara do que pretendia. E é 
verdade. Ouvindo o seu álbum de 
estreia surpreende a forma como as 
canções estão extremamente bem 
definidas e a intensidade da 
interpretação vocal é focalizada, 
originando canções incandescentes. 

O seu rock é revigorado com um 
performance vocal quase operática, 
pormenores de flamenco, acordes 
de guitarra que remetem para o 
velho rock & roll dos anos 50 ou com 
um sentido dramático que evoca o 
romantismo dos anos 60 de Scott 
Walker. 

Existe qualquer coisa de 
assumidamente teatralizado na 
postura, mas ao mesmo tempo a 
música tem imenso espaço, fugindo 
a qualquer tentação mais barroca. 
Numa entrevista recente dizia que 
gostava que os instrumentos 
contassem uma história, como 
acontece com as palavras. “Cada 
palavra deve ter uma importância 

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente
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Pop

O Marvin 
Gaye que não 
chegou a sê-lo
A recuperação de uma obra-
prima absoluta que funde 
jazz, soul e estrondosos 
arranjos de cordas para pôr 
em causa cada tijolo em que 
a América se funda. João 
Bonifácio

Lou Bond
Lou Bond
Stax, Light In The Attic; distri. Flur

mmmmm

Os primeiros anos 
do século XXI têm 
levantado uma 
questão pertinente: 
quantos 
geniozinhos ficaram 

esquecidos no tempo, esmagados 
pela roldana incessante de 
novidades da indústria? A 
arqueologia da música popular desta 
última década, baseada em parte 
numa vontade do Ocidente em 
conhecer a verdadeira história do 
que se passou em África, tem 
revelado – sem exagero – centenas 
de extraordinários músicos africanos 
e latinos da década de 60, mas 
também permitiu que milhares de 
melómanos criados na cultura do 
hip-hop se interessassem por – sem 
exagero – centenas de discos de 
música negra negligenciados no seu 
tempo, por azar ou simples 

implicação das rádios com o 
tom de pele da voz de 

certos cantores. É 
que, convenhamos, 
não há razão para 

que gente como 
Swamp Dogg, 
Baby Huey, 
Eugene 
McDaniels não 
tenha escalado 
as listas de 

discos mais 
vendidos, não 

te po, po a a ou s p es
implicação das rádios com o 

tom de pele da voz de 
certos cantores. É

que, convenhamos,
não há razão para

que gente como 
SwSSSSS amp Dogg,
Baby Huey,
Eugene
McDaniels não 
tenha escalado
as listas de 

discos mais 
vendidos, não

Anna Calvi: um álbum que vai suscitar 
a habitual discussão sobre as infl uências

Lou Bond tentou através da música chegar 
mais longe (a uma qualer “soul” humana) e não
aguentou o choque do opróbrio a que foi votado
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específica, como cada acorde de 
guitarra”, dizia. Faz sentido. O 
álbum começa com um exercício de 
guitarra instrumental (“Rider to the 
sea”) que se desvanece, com um 
sentido de oportunidade e eficácia a 
toda a prova, na canção “No more 
words”, com um balanço sensual 
mais intuído que declarado. Ao 
longo de todo o álbum irá ser assim. 
Uma voz apaixonada, um som 
nocturno eléctrico, um rock carnal, 
mas sem gorduras, que a inglesa de 
28 anos domina a seu bel-prazer, 
para prazer de quem se deixar ir na 
sua viagem luxuriante.

Ballaké Sissoko & Vincent Segal
Chambre Music
No Format, distri. Massala
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É o género de disco 
que encanta pela 
serenidade que 
irradia, tão 
relaxante ou mais 
que uma massagem 

numa spa cinco estrelas. Já quem 
resistir a passar pelas brasas será 
recompensado pela extraordinária 
riqueza deste encontro (inédito?!) de 
dois instrumentos de cordas 
culturalmente tão distantes, mas 
que aqui soam como almas gémeas. 
Dará certamente lugar a um dos 
concertos mais espirituais da 
primeira temporada world da 
Gulbenkian, marcado para dia 10 de 
Abril, no Grande Auditório. 
“Chambre Music” celebra o 
encontro de Ballaké Sissoko, um dos 
maiores virtuosos da corá do Mali 
(há quem diga que é o nº2, logo a 
seguir a Toumani Diabaté), com o 
violoncelista francês Vincent Segal, 
conhecido pela sua participação na 
banda trip hop Bumcello e por 
acompanhar meio mundo nos 
circuitos de world e 
fusão. Sissoko é um 
solista por 

excelência, Segal um acompanhante 
por vocação e esses são justamente 
os papéis que cada um deles assume 
ao longo da presente dezena de 
temas. Raramente tomando o 
comando das operações, no entanto, 
o violoncelo desdobra-se num 
sortido de cambiantes, que desse 
segundo plano – parece sempre 
começar a tocar lá do fundo, 
ecoando ou recriando notas alheias 
- vão subtilmente transformando e 
inclusive abrindo novos caminhos 
para os luminosos devaneios da 
corá. Daí uma hora de música 
delicada e carinhosa, de efeitos 
altamente hipnóticos, que também 
merece ser louvada como um 
tratado de subtileza sónica. Luís 
Maio

Link
Longplay
Footmovin’; distri. SóHipHop
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“Longplay” pode 
ser o primeiro 
álbum de Link, mas 
não é disco de 
principiante. Activo 
no hip hop 

português desde o início da década 
passada, trabalhando com Kacetado, 
XEG, Chullage ou com NBC, que vem 
acompanhando desde 
“Maturidade”, o produtor estreia-se 
com uma declaração de amor. 
“Longplay” não é colecção de 
canções românticas. O amor de Link 
é a soul e o funk clássicos, os da 
década de 1970, de Stevie Wonder, 
dos Meters ou Marvin Gaye. A porta 
de entrada é uma colagem de 

anúncios a 
filmes 

blaxploitation 
(“Black gun: 
badder than 
he’s ever 
been”), que 

há-de 
desaguar 

em bom scratch - e assim, de forma 
simples e inspirada, está feita a 
genealogia do que se segue. Canções 
com calor orgânico, com a secção de 
metais a apontar à Stax, com os 
teclados a homenagear mestre 
Wonder e secção rítmica sem falhas, 
passando da luxúria seca de New 
Orleans ao calor dos clubes onde, 
em meados da década de 1970, 
nasceu o disco-sound. O furacão 
Marta Ren atravessa “Singing for 
Link”, a melhor e mais explosiva 
canção do álbum, como Sharon 
Jones sem Dap Kings, e NBC passeia 
classe aveludada por “Dá-me uma 
chance”. O sempre conhecedor New 
Max surge como parceiro de crime 
de Link, assegurando que a soul é a 
soul como nos recordamos e que o 
funk tem o “groove” no sítio certo. 
Estes são os pontos fortes de um 
álbum sincero – não esconde que é 
precisamente isso, uma homenagem 
à música que mais inspira Link. Ora, 
esse acaba também por ser o seu 
ponto fraco. Porque, além de “Dor” 
ser balada soul demasiado genérica, 
e de BlackMastah gastar o seu bom 
flow com as enésimas rimas sobre o 
underground e quejandos ( já as 
ouvimos, a ele e tantos outros, desde 
que há muitos anos o hip hop 
português se fez gente), falta a 
“Longplay”, nesse louvável desejo 
de “ser” a funk e a soul que o 
inspiraram, a revelação de uma 
verdadeira identidade. Nada de 
preocupante. “Longplay” é uma 
homenagem com bom gosto 
inatacável e com momentos de 
inspiração que prenunciam um 
futuro muito interessante. Um 
óptimo ponto de partida. Mário 
Lopes 

Altmodisch
Altmodisch 
Regular Beat, distri. Deadly Inc 
Soundz
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Os Altmodisch são 
de Copenhaga e 
fazem canções 
sombrias, 
infectadas de bips 
distorcidos. Vêm 

inscrever-se numa corrente de 
electrónica poética que se tem 
desenvolvido na última década 
e meia, sobretudo na Alemanha 
e nos Países Escandinavos. 
Uma sonoridade que começou 
por se alicerçar nos idiomas 
em voga nas pistas de dança 
alternativas, mas os seus 
melhores expoentes, como os 
também dinamarqueses 
Efterkland, depressa 
descolaram das programações 
familiares no sentido de 
paisagens mais abstractas. Não 
é, porém, o caso dos 
Altmodisch, que na estreia 
privilegiam a conexão ao 
drum’n’bass, hoje um idioma 

dançante francamente datado. O 
anacrónico é assim o principal vício 
de um disco de estreia que, por 
outro lado, se mostra notável na 
construção de ambiências 
dramáticas, tecidas de vocais 
desfalecidos, teclados minimais e 
discreto marulhar de guitarras. As 
sequências drum’n’bass surgem, por 
seu turno, como contraponto 
dinâmico para este estado de 
paralisia emotiva e fechamento 
sobre si mesmo. E é aí que as coisas 
não funcionam, porque o 
drum’n’bass virou cliché e não há 
como lhe dar a volta. Um falhanço, 
portanto, mas um falhanço não 
destituído de um certo encanto, que 
leva a acreditar que estes 
Altmodisch ainda podem vir a ser 
uma alternativa credível aos 
Efterkland. L.M.

Jazz

Reciclar 
e tornar 
a inovar
O universo criativo de Adam 
Lane revisitado e marcado 
por alguns dos mais 
brilhantes improvisadores 
nova-iorquinos. 
Rodrigo Amado

Adam Lane Full 
Throttle 
Orchestra

Ashcan Rantings
2CD Clean Feed, dist. Trem Azul
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Um dos melhores 
álbums editados 
em 2010, “Ashcan 
Rantings”, por 
pouco não entrou 
na nossa lista dos 

melhores do ano. Reunindo uma 
super formação, onde se encontram 
nomes como Nate Wooley, Taylor Ho 
Bynum, Matt Bauder, Avram Fefer 
ou Igal Foni, Adam Lane demonstra 
o seu enorme talento como 
compositor, arranjador e 
“facilitador” de grande música. Num 
disco onde brilha também como o 
enorme contrabaixista que é, Lane 
consegue dos seus músicos uma 
total entrega às canções e solos 
inspirados que reinventam, por 
dentro, as composições. Destaque 
para o trabalho extraordinário de 
Wooley, no trompete, que encarna 
aqui a síntese perfeita entre forma e 
fogo, entre um discurso ponderado 
e equilibrado e o mais total 
abandono – Wooley eleva bem alto o 
nível da música logo nos dois 
primeiros temas, “Marshall” e “Nine 
man Morris”. Para esta gravação são 
recuperadas uma série de 
composições já presentes em 
álbums anteriores de Lane – 
“Imaginary portrait” e “Marshall” 
retirados de “Drunk butterfly” (trio 
partilhado com Mark Whitecage e 
Lou Grassi), “Lucia” e “Ashcan 
rantings” do álbum “4 Corners” (co-
liderado com Ken Vandermark), e 
“House of Elegant”, tema já gravado 
em “Four beings” e “No(w) music” –, 

releituras que nos proporcionam 
uma valiosa visão detalhada do 

universo criativo e artístico do 
contrabaixista. O blues, as raízes 
africanas, a verdade abstracta, a 
urgência do rock e a mais pura 
criatividade e comunicação – tudo 
condensado num jazz moderno, 
equilibrado entre o futuro, o 
passado histórico e o presente. 
Poderoso e acessível, elegante como 

poucos, irrequieto e criativo 
como todo o grande jazz. 

D
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seguir a Toumani Diabaté), com o 
violoncelista francês Vincent Segal, 
conhecido pela sua participação na 
banda trip hop Bumcello e por 
acompanhar meio mundo nos 
circuitos de world e 
fusão. Sissoko é um 
solista por 

anúncios a 
filmes 

blaxploitation
(“Black gun: 
badder than 
he’s ever 
been”), que 

há-de 
desaguar
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são 
e

bips 
êm 

a

nova-iorquinos.
Rodrigo Amado

Adam Lane Full 
Throttle
Orchestra

partilhado com Mark Whitecage e 
Lou Grassi), “Lucia” e “Ashcan
rantings” do álbum “4 Corners” (co-
liderado com Ken Vandermark), e 
“House of Elegant”, tema já gravado
em “Four beings” e “No(w) music” –,

releituras que nos proporcionam
uma valiosa visão detalhada do 

universo criativo e artístico do
contrabaixista. O blues, as raízes
africanas, a verdade abstracta, a 
urgência do rock e a mais pura
criatividade e comunicação – tudo
condensado num jazz moderno,
equilibrado entre o futuro, o 
passado histórico e o presente.
Poderoso e acessível, elegante como

poucos, irrequieto e criativo
como todo o grande jazz. 

Ballaké Sissoko & Vincent Segal: um dos concertos
mais espirituais da primeira temporada world 
da Gulbenkian está marcado para 10 de Abril

Adam Lane
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na medida em que reproduz o 
percurso do próprio Iosseliani, que 
também chegou a um ponto – nos 
anos 80 – em que se fartou das 
complicações levantadas pela 
censura na URSS e passou a fazer os 
seus filmes em França (“Os Favoritos 
da Lua” foi, justamente, o seu 
primeiro filme francês). Mais ainda, 
a ironia melancólica – e nunca 
cínica, nunca ácida – com que faz o 
relato deste percurso coincide com 
um dos motivos fundamentais dos 
seus últimos filmes, o tema da 
viagem e da decepção no fim do 
caminho, como se todos os lugares 
fossem mais ou menos equivalentes 
e as mesmas coisas se passassem, 
mais ou menos, em todos os lugares.

Iosseliani contou em entrevistas 
que tinha primeiro pensado contar a 
história deste eterno rejeitado que é 
o seu protagonista (“chantera” ou 
“chantera pas”: era assim que os 
professores de canto italianos 
contratados pela aristocracia russa 
davam o seu veredicto sobre o 
futuro dos jovens pupilos que lhes 
propunham) sem fazer da 
personagem um realizador. Mas 
quando se decidiu a servir-se do 
cinema como meio para a 
personagem mergulhou em cheio 
nos jogos de espelhos 
autobiográficos: as imagens do filme 
que, nas primeiras sequências, 
metem o jovem protagonista em 
trabalhos são realmente imagens do 
filme que, nos anos 60, primeiro 
trouxeram sarilhos a Iosseliani (uma 
curta chamada “Sapovnela”: viam-se 
planos de flores a serem esmagadas 
por tractores e a censura, 
desconfiada de alguma metáfora 
desagradável, convocou Iosseliani 
para lhe perguntar o que 
significavam as flores e o que 
significavam os tractores). É preciso 
dizer que não há ferocidade em 
Iosseliani, é o cineasta mais 
compassivo do mundo, e a descrição 
das reuniões com os burocratas e os 
censores está cheia de uma 
humanidade a milhas de qualquer 
maniqueísmo – os apartes (“na casa 
de banho toda a gente diz a 
verdade”), o desespero do 
funcionário que aconselha o 
protagonista a exilar-se. Ou por 
outra, há ferocidade, mas ela não 
dirige aos homens, que são todos, os 
que trabalham para o regime e os 
que tentam contorná-lo, igualmente 
desgraçados.

E é o mesmo na segunda parte, 
inúmeras reuniões, inúmeros 
conselhos, inúmeras dificuldades. 
Aparece Pierre Étaix, que já 
tínhamos visto nos “Jardins 
d’Automne” e é o mais reconhecível 
rosto de “Chantrapas”, talvez para 
reforçar o laço “familiar” que liga o 
cinema de Iosseliani ao cinema de 
Tati e ao próprio Étaix. Quase tudo 
acontece em planos gerais, com 
várias personagens no quadro, e 
Iosseliani cultiva o “gag” 
minimalista. Como cultiva – espécie 

de “poesia de exilado” – o que 
cultivou desde sempre: o prazer 
simples (a música, as velhas canções 
georgianas, o vinho) como trégua no 
meio de todas as dificuldades. No 
fundo, é aquilo que fica. E por aí se 
fica “Chantrapas”, de maneira 
belíssima (a miúda e o acordeão), 
numa tristeza tão doce que deixa de 
ser tristeza.

Artefacto 
pop
É uma sequela mais que 
honrosa a um original 
visionário . Jorge Mourinha

Tron: O Legado
Tron: Legacy
De Joseph Kosinski
com Jeff Bridges, Garrett Hedlund, 
Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, 
Michael Sheen. M/0
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Lisboa: Castello Lopes - Cascais Villa: Sala 1:  5ª  2ª  
3ª  4ª 15h40, 18h30, 21h30 6ª 15h40, 18h30, 21h30, 
00h10 Sábado 12h50, 15h40, 18h30, 21h30, 00h10 
Domingo 12h50, 15h40, 18h30, 21h30; Castello Lopes 
- Loures Shopping: Sala 5:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª  3ª  4ª 13h20, 16h, 18h50, 21h30, 
00h10; CinemaCity Alegro Alfragide: Sala 5:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 21h45; CinemaCity 
Alegro Alfragide: Cinemax:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª  3ª 13h35, 16h10, 18h45, 21h30, 00h05 4ª 13h35, 
16h10, 18h45, 00h05; CinemaCity Beloura 
Shopping: Sala 2:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h40, 16h15, 18h50, 21h30, 00h05; CinemaCity 
Campo Pequeno Praça de Touros: Sala 4:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h30, 16h, 18h30, 21h30, 
24h; CinemaCity Campo Pequeno Praça de 
Touros: Sala 3:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
21h55, 00h25; Medeia Saldanha Residence: Sala 5:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 14h20, 16h50, 19h20, 
21h50, 00h20; UCI Cinemas - El Corte Inglés: Sala 12:  
5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 14h05, 16h40, 19h15, 21h55, 
00h30 Domingo 11h30, 14h05, 16h40, 19h15, 21h55, 
00h30; UCI Dolce Vita Tejo: Sala 2:  5ª  Domingo  2ª  
3ª  4ª 13h45, 16h20, 19h, 21h45 6ª  Sábado 13h45, 
16h20, 19h, 21h45, 00h20; ZON Lusomundo 
Alvaláxia:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h15, 
16h, 18h50, 21h40, 00h30; ZON Lusomundo 
Amoreiras:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 
16h, 18h50, 21h40, 00h20; ZON Lusomundo 
CascaiShopping:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
12h30, 15h20, 18h20, 21h20, 00h20; ZON Lusomundo 
Colombo:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h50, 
15h40, 18h35, 21h30, 00h25; ZON Lusomundo Dolce 
Vita Miraflores:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 15h30, 18h30, 
21h30 6ª  Sábado 15h30, 18h30, 21h30, 00h30; ZON 
Lusomundo Odivelas Parque:  5ª  2ª  3ª  4ª 15h40, 
18h40, 21h30 6ª 15h40, 18h40, 21h30, 00h15 Sábado 
12h50, 15h40, 18h40, 21h30, 00h15 Domingo 12h50, 
15h40, 18h40, 21h30; ZON Lusomundo Oeiras 
Parque:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h40, 
15h30, 18h25, 21h20, 00h15; ZON Lusomundo Torres 
Vedras:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h50, 
15h40, 18h35, 21h30, 00h20; ZON Lusomundo Vasco 
da Gama:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h55, 
15h40, 18h30, 21h20, 00h10; Castello Lopes - C. C. 
Jumbo: Sala 1:  5ª  2ª  3ª  4ª 15h40, 18h30, 21h30 6ª 
15h40, 18h30, 21h30, 00h10 Sábado 13h, 15h40, 

18h30, 21h30, 00h10 Domingo 13h, 15h40, 18h30, 
21h30; Castello Lopes - Fórum Barreiro: Sala 1:  5ª  2ª  
3ª  4ª 15h20, 18h20, 21h30 6ª 15h20, 18h20, 21h30, 
00h10 Sábado 12h40, 15h20, 18h20, 21h30, 00h10 
Domingo 12h40, 15h20, 18h20, 21h30; Castello Lopes 
- Rio Sul Shopping: Sala 1:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 15h40, 
18h30, 21h30, 00h10 Sábado  Domingo 13h, 15h40, 
18h30, 21h30, 00h10; ZON Lusomundo Almada 
Fórum:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h40, 
15h30, 18h25, 21h20, 00h20; ZON Lusomundo Fórum 
Montijo:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h50, 
15h45, 18h40, 21h30, 00h20;

Porto: Arrábida 20: Sala 15:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª 13h50, 16h30, 19h20, 22h05, 00h55 3ª  
4ª 16h30, 19h20, 22h05, 00h55; Vivacine - 
Maia: Sala 1:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
14h, 17h, 21h, 23h50; ZON Lusomundo Dolce Vita 
Porto:  5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 12h45, 15h40, 
18h35, 21h30, 00h25 Domingo 10h30, 12h45, 15h40, 
18h35, 21h30, 00h25; ZON Lusomundo Ferrara 
Plaza:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 15h30, 18h20, 21h20 
6ª  Sábado 15h30, 18h20, 21h20, 00h05; ZON 
Lusomundo GaiaShopping:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h15, 16h, 19h, 21h50 6ª  Sábado 13h15, 16h, 19h, 
21h50, 00h10; ZON Lusomundo MaiaShopping:  5ª  
Domingo  2ª  3ª  4ª 14h, 17h10, 21h10 6ª  Sábado 
14h, 17h10, 21h10, 00h10; ZON Lusomundo 
Marshopping:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
12h40, 15h30, 18h30, 21h30, 00h30; ZON 
Lusomundo NorteShopping:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 12h30, 15h30, 18h30, 21h30, 
00h45; ZON Lusomundo Parque Nascente:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h40, 15h20, 18h30, 
21h30, 00h35; Castello Lopes - 8ª Avenida: Sala 1:  
5ª  2ª  3ª  4ª 15h40, 18h40, 21h30 6ª 15h40, 18h40, 
21h30, 00h10 Sábado 12h55, 15h40, 18h40, 21h30, 
00h10 Domingo 12h55, 15h40, 18h40, 21h30; ZON 
Lusomundo Fórum Aveiro:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 
14h30, 17h35, 21h10 6ª  Sábado 14h30, 17h35, 21h10, 
00h15; ZON Lusomundo Glicínias:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 14h15, 17h20, 21h, 24h

Há filmes que não têm de ser grandes 
filmes ou grandes obras para marcar 
o seu tempo - como aconteceu com o 
“Tron” original, que poucos viram à 
estreia em 1982 mas que profetizou o 
futuro digital do cinema de modo 
assustadoramente preciso. Daí que 
esta sequela tardia seja um puro 
artefacto de cultura pop que, como é 
hábito, regurgita, recicla e rectifica as 
suas influências. Fá-lo a coberto de 
uma história de passagem de 
testemunho que elimina a 
necessidade de se ter visto o original, 
mas que espelha igualmente o modo 
como a cultura pop global se 
alimenta cada vez mais das imagens 
do passado – como o “Star Trek” de J. 
J. Abrams fazia, relança os dados da 
mitologia “Tron” ao mesmo tempo 
que respeita a linhagem em que se 
inscreve e cita com conhecimento de 
causa outros clássicos da ficção 
científica. Não por acaso, o 
argumento foi escrito por dois 
“delfins” de Abrams, Edward Kitsis e 
Adam Horowitz, que trabalharam na 
série “Perdidos”, e conta (tal como 
“Star Trek”) uma história de pais e 
filhos. Aqui, o filho do herói original, 
órfão rebelde em busca do pai 
desaparecido há vinte anos, é 
transportado para dentro do 
computador para aí descobrir um 
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Estreiam

Comédia 
da decepção
O culto da “poesia de 
exilado”: o prazer simples 
como trégua no meio de 
todas as dificuldades. Luís 
Miguel Oliveira

Chantrapas
De Otar Iosseliani
com Dato Tarielashvili, Tamuna 
Karumidze, Fanny Gonin, Givi 
Sarchimelidze, Pierre Étaix, Bulle 
Ogier. M/12

MMMmn

Lisboa: Medeia King: Sala 1:  5ª  Domingo  3ª  4ª 
14h15, 16h45, 19h15, 21h45 6ª  Sábado  2ª 14h15, 
16h45, 19h15, 21h45, 00h15

Saudemos o regresso de Otar 
Iosseliani aos ecrãs portugueses, 
depois de “Jardins en Automne” (de 
2006) se ter ficado por sessões 
avulsas sem nunca chegar à estreia 
comercial. Iosseliani é um realizador 
que os espectadores portugueses 
podem seguir desde os anos 70 e 80, 
e houve alturas em que o seguiram 
com atenção – eram outros tempos, 
mas lembramo-nos do pequeno 
“culto” que, nos anos 80, se gerou 
em torno de “Os Favoritos da Lua”, 
que aguentou semanas a fio no 
Quarteto...

Reencontramo-lo em boa altura, 
não só porque “Chantrapas” é um 
belíssimo filme mas também porque 
se trata de um filme de “balanço”, 
ou de uma espécie de resumo da 
autobiografia profissional do 
cineasta georgiano. É a história de 
um jovem realizador que, no seu 
país natal (uma URSS dada por 
notações, “gags”, rituais 
desconstruidos), encontra 
problemas com a censura e com a 
burocracia ideológica, e parte então, 
cheio de esperança, para uma 
carreira no “mundo livre”, onde 
encontra mais problemas e outras 
censuras e burocracias ideológicas. 
Que é “autobiográfico” é evidente, 

Jorge 
Mourinha

Luís M. 
Oliveira

Mário 
J. Torres
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Câmara
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As estrelas do público

“Chantrapas”: um fi lme de “balanço”, resumo 
da autobiografi a profi ssional do georgiano 

“Tron: O Legado”: falta-lhe o frémito 
visionário que reconhecíamos no original
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“novo mundo” digital e tornar-se 
num libertador improvável da tirania 
perfeita de um programa corrupto e 
xenófobo. 

Portanto, já percebemos que não é 
preciso ter visto o original para 
desfrutar de “O Legado”, mas quem 
viu “Tron” gostará de o ver 
respeitado e regularmente citado — 
até demais, porque muitos dos 
momentos do “novo” “Tron” são 
expansões actualizadas de momentos 
do “velho” (os jogos de arena, as 
motos de luz, o veleiro solar, o portal 
entre os mundos). Obviamente, “O 
Legado” tem a tecnologia mais 
sofisticada que o dinheiro pode 
comprar e, em Joseph Kosinski, 
estreante vindo da publicidade e 
afilhado de David Fincher, um 
realizador que a sabe usar — até para 
colocar Jeff Bridges, retomando o seu 
papel no original, a contracenar com 
uma versão digitalmente 
rejuvenescida de si mesmo (e a única 
coisa melhor do que um Jeff Bridges 
é, mesmo, dois Jeff Bridges, 
sobretudo quando um deles é uma 
versão actualizada do seu Dude do 

“Grande Lebowski”).  O que lhe falta, 
apesar disso, é simples: o frémito 
visionário que reconhecíamos no 
original, a sensação que estávamos a 
ver qualquer coisa que nunca 
ninguém tinha visto antes e que não 
sabíamos onde nos ia levar, aqui 
substituída por uma sucessão de 
visuais que se assemelham em 
demasia ao que estamos habituados a 
ver no moderno “blockbuster”. 

Neurose de “cartoon”

Tu Que Vives
Du Levande
De Roy Andersson
com Elisabet Helander, Jugge Nohall, 
Jan Wikblad. M/12

MMnnn

Lisboa: CinemaCity Classic Alvalade: Sala 1:  5ª  2ª  
3ª  4ª 13h45, 15h45, 17h45, 19h50, 21h45 6ª 13h45, 
15h45, 17h45, 19h50, 21h45, 24h Sábado 11h45, 
13h45, 15h45, 17h45, 19h50, 21h45, 24h Domingo 
11h45, 13h45, 15h45, 17h45, 19h50, 21h45

A “neurose nórdica” tem historial 

nas artes & letras, e se pensarmos 
em cinema há um nome que salta  
por cima de todos, porque foi ele 
quem transformou a “neurose 
nórdica” não num tema mas numa 
forma (pensamos em Bergman, 
esperamos que ninguém tenha 
pensado que íamos dizer Lars von 
Trier). “Tu Que Vives”, o primeiro 
filme do sueco Roy Andersson a ser 
estreado em Portugal, e apenas a sua 
quarta longa em 40 anos de carreira, 
faz lembrar Bergman, e não pelas 
melhores razões – ou sim, se 
tomarmos o filme como peça para 
reflectir sobre a dificuldade, maior 
para os cineastas suecos, em lidar 
com o legado do gigante Ingmar. 
Podíamos falar em caricatura, para o 
bem e para o mal. Para o mal, 
porque “Tu Que Vives” trabalha o 
desespero muito existencial, muito 
conjugal ou apenas muito 
corriqueiro, numa redução ao 
anedótico. Para o bem, porque 
alguns “sketches” de “Tu Que Vives” 
(que é isso mesmo, um “filme de 
sketches”, várias histórias e várias 
personagens que avançam por 
fragmentos curtos) têm um poder de 
síntese nada despiciendo, 
encontram a acutilância com que 
alguns “cartoonistas” conseguem 
condensar uma verdade universal 
num desenho (de resto, “Tu Que 
Vives” faz pensar em BD).

Mas o anedótico sobrepõe-se, e é 
isso que não se perdoa. Não se 
perdoa que “Tu Que Vives” seja um 
filme tão fácil de ver, mais 
preocupado em “descomprometer” 
o espectador (pelo humor, mais 
negro, mais grotesco ou burlesco, 
mas sempre a criar uma plataforma 
confortável para quem vê) do que 
em atraí-lo sem remissão para o 
labirinto que a estrutura em 
sketches durante algum tempo 
promete criar. Também por isso, a 
impressão de que em vez de uma 
“estrutura” há um “amontoado” vai 
crescendo. Impressão de 
inconsequência, em suma, que não 
se dissipa nem por “Tu Que Vives” 
terminar propondo a ameaça de 
uma espécie de apocalipse, 
eventualmente “purificador”. A 
misantropia risonha tem este 
problema: acha-se demasiada graça 
a si própria. L.M.O.

Xeque à Rainha
Joueuse
De Caroline Bottaro
com Sandrine Bonnaire, Kevin Kline. 
M/12

MMMnn

Lisboa: UCI Cinemas - El Corte Inglés: Sala 3:  5ª  6ª  
Sábado  2ª  3ª  4ª 14h20, 16h50, 19h10, 21h30, 23h50 
Domingo 11h30, 14h20, 16h50, 19h10, 21h30, 23h50

Porto: Arrábida 20: Sala 13:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª 14h20, 16h50, 19h20, 22h05, 00h40 3ª  
4ª 16h50, 19h20, 22h05, 00h40

A ideia de que a emancipação da 
mulher pode passar pelo xadrez não 
faz parte dos cânones feministas, mas 

o revolucionário pragmático sabe 
que a cavalo dado não se olha o 
dente. E há um momento em que 
receamos que “Xeque à Rainha” se 
torne na banal história da mulher 
oprimida em busca de alargar os seus 
horizontes que se revolta contra o 
colete de forças social. Mas há 
qualquer coisa na história de Hélène, 
mulher-a-dias de Ajaccio a quem um 
jogo de xadrez entrevisto no hotel 
onde trabalha lhe desperta a 
curiosidade, que transcende o 
programa social subjacente. Essa 
“qualquer coisa” é Sandrine 
Bonnaire, que empresta uma 
delicadeza infinitamente compassiva 
a Hélène — e não é improvável que 
exista aqui uma identificação da 
própria Bonnaire, que nada destinava 
a tornar-se actriz. Para lá disso, há 
também a elegância com que a 
estreante Caroline Bottaro filma, 
atenta à luminosidade solar da 
Córsega e ao modo como ela faz 
ressaltar a beleza da sua actriz, 
dando-lhe todo o espaço do mundo 
para que o arquétipo se torne numa 
pessoa. J. M.

Complexo - Universo Paralelo
De Mário Patrocínio. M/12

Mnnnn

Lisboa: UCI Cinemas - El Corte Inglés: Sala 6:  5ª  6ª  
Sábado  2ª  3ª  4ª 14h, 16h, 18h, 20h, 22h, 00h20 
Domingo 11h20, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h, 00h20; ZON 
Lusomundo Almada Fórum:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h30, 16h10, 18h15, 21h, 23h30

Porto: Arrábida 20: Sala 2:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª 14h10, 16h45, 19h15, 21h45, 00h20 3ª  4ª 16h45, 
19h15, 21h45, 00h20; 

Se pensarmos que os irmãos Mário e 
Pedro Patrocínio (respectivamente 
realizador e director de fotografia) 
passaram três anos na favela do 
Complexo do Alemão, no Rio de 
Janeiro, para rodar “Complexo”, é 
inevitável que haja um grande filme 
por entre a quantidade de material 
rodado. É pena é que não seja o que 
acabaram por fazer, compromisso 
meio desastrado entre um 
documentário tradicional, 
uma reportagem televisiva 
modernaça e um ensaio audiovisual 
estilizado. Falta um verdadeiro 
trabalho estrutural que 
contextualize as figuras que os 
Patrocínio escolheram seguir ou 
apresente uma justificação para a 
existência do filme. Pior: à excepção 
da pungente história de D. Célia, a 
mulher de fé que cria quatro filhos 
(um dos quais deficiente) 
recolhendo latas e garrafas, nunca se 
sente aqui um olhar sobre os 
habitantes que vá mais fundo que a 
superfície. Há momentos em que se 
entrevê um outro filme que ficou por 
fazer (por exemplo, nos planos do 
labirinto da favela, que não deixam 
de recordar, mesmo que 
involuntariamente, as Fontainhas 
como Pedro Costa as filmou); 
noutros fica-se com a sensação que 
os cineastas estão mais interessados 
no estilo e no ambiente no que nas 

pessoas que se filmam. Se as boas 
intenções não estão em causa, o 
resultado fica muito aquém das 
potencialidades que se sentem. J. M.

Fora da Lei
Hors-la-loi
De Rachid Bouchareb
com Jamel Debbouze, Roschdy Zem. 
M/16

Mnnnn

Lisboa: ZON Lusomundo Alvaláxia:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h55, 17h10, 21h10, 00h10; ZON 
Lusomundo Colombo:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  
3ª  4ª 13h35, 17h, 21h, 00h05

Porto: ZON Lusomundo NorteShopping:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h50, 17h10, 20h45, 23h50

“Hors-la-loi” segue a vida de três 
irmãos argelinos e da sua mãe ao 
longo de três décadas, dos anos 30 à 
independência de Argel, em 1962. 
Quis fazer um “Era Uma Vez na 
América”, disse o realizador, Rachid 
Bouchareb. Ilusões... O filme alinha 
sequência atrás de sequência, 
legenda atrás de legenda para 
sinalizar espaço e época diferentes – 
consciência de que a forma é 
incipiente, que não há unhas para a 
guitarra, por isso é preciso ajuda... -, 
e é um exemplo de impotência para 
criar personagens e sopro épico. 
Narrativa identitária, como outro 
filme do realizador, “Indigènes” 
(2006), acaba por transformar na 
caricatura do “filme de género” - 
neste caso, o épico – e do “fazer à 
americana”. Foi um “caso” em 
França em 2010, o que se 
compreende porque há pouco 
cinema para lhe pegar, sobrando a 
política. Sectores conservadores  
indignaram-se pela forma como 
Bouchareb reconstitui o massacre de 
Setif, em 1945. Na verdade isso nunca 
é o centro do filme, apenas faz parte 
do passado das personagens, mas 
acordou fantasmas -  manifestações 
da França nostálgica na altura da 
exibição em Cannes em Maio. Setif, 
1945: para festejar a vitória dos 
aliados na II Guerra, os partidos 
nacionalistas da Argélia aproveitam 
para fazer as suas reivindicações 
patrióticas e um incidente, o disparo 
de um polícia francês sobre um 
jovem argelino que levantara a “sua” 
bandeira, desencadeou confrontos 
que levaram à intervenção do 
Exército francês e vítimas de ambos 
os lados; o número de argelinos 
mortos ainda é assunto de debate 
histórico, entre o milhar, número do 
Governo francês da altura, e os 45 mil 
que já foi veiculado pelo Governo 
argelino. Vasco Câmara
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“Complexo - Universo Paralelo”: boas intenções
não estão em causa, o resultado é que fi ca aquém
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Das três actrizes, apenas Raquel 
Dias já tinha tido experiência como 
encenadora (estreou-se com 
“Relicário ou SMS Sweetheart”). No 
entanto, todas consentem que 
acumular a interpretação com a 
produção e a encenação não 
dificultou em nada a criação do 
espectáculo. “Ser actriz, produtora e 
encenadora ao mesmo tempo não 
prejudicou em nada o processo 
artístico – porque sabíamos o que 
queríamos fazer”, diz Raquel Dias. 
Em relação à escolha do local de 
apresentação, o Teatro Turim, em 
Benfica, surgiu de forma natural, 
destacam. 

No palco do espaço, que reabriu 
como Teatro Turim em 2010 depois 
de ter fechado três anos antes como 
Cinema Turim, vão estar dispersos 
objectos tão diferentes como uma 
guitarra eléctrica, um piano em 
miniatura ou um microfone, que 
servem para dar “corpo à 
interferência na comunicação da 
mulher com o amante, pelo 
telefone”. “Enquanto uma [actriz] 
fala, a voz de outra pode tornar-se 
uma canção”, acrescenta o “press-
release” do espectáculo. Ao fundo, 
na parede em frente ao público, é 
escrita ao longo da duração da peça 
a frase “art is the revelation of the 
secret laws of nature, which without 
it would remain forever hidden”. No 
palco, em desordem, está uma 
mulher abatida e desesperada, sem 
nome, que é “menos uma 
personagem, mas mais um 
sentimento”, de acordo com as 
encenadoras. “A mulher do texto usa 
o sofrimento para tentar manipular 
o homem do outro lado do 
telefone”, conclui Ana Moreira em 
relação à personagem de Cocteau. 

As actrizes admitem que esta 
primeira colaboração muito 
provavelmente não será a última. 
Para além da peça, pode também ser 
vista, na Galeria Heartbreakers do 
Teatro Turim, uma exposição 
fotográfica de Karina Jeppesen, 
intitulada “Coisas que não imagino 
que existam”. A exposição foca as 
várias etapas do processo criativo do 
espectáculo.
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Três 
mulheres e 
um telefone

“A Voz Humana”, monólogo 
de Jean Cocteau, agora a três 
no Teatro Turim, em Lisboa. 
Uma aventura colectiva de 
Ana Moreira, Margarida 
Cardeal e Raquel Dias. Vítor 
Bruno Pereira

A Voz Humana
De Jean Cocteau. Encenação de Ana 
Moreira, Margarida Cardeal, Raquel 
Dias. Com Ana Moreira, Margarida 
Cardeal, Raquel Dias.
Lisboa. Teatro Turim. Estrada de Benfica, 723-A. Até 
19/02. 5ª a Sáb. às 22h. Dom. às 17h. Tel.: 217606666. 

Três actrizes em palco, três vozes 
para um monólogo. “A Voz 
Humana”, de Jean Cocteau (1889 
-1963), está desde anteontem, dia 12, 
no Teatro Turim, em Lisboa, com 
encenação e interpretação de Ana 
Moreira, Margarida Cardeal e Raquel 
Dias. Às três actrizes juntaram-se a 
artista plástica Karina Jeppesen e 
Pedro Palma, no vídeo. 

Escrita nos anos 30 do século 
passado, esta é a peça em que o 
poeta, dramaturgo, cineasta e 
encenador francês Jean Cocteau 
explorou a dificuldade da 
comunicação humana. Em “A Voz 
Humana”, espectáculo que pode ser 
visto no Teatro Turim até ao dia 19 
de Fevereiro, uma mulher sozinha 
num quarto fala ao telefone com o 
seu amante, invisível e inaudível, 
depois de ter sido trocada por outra 
mulher. O medo de ficar só e a dor 
do afastamento desempenham um 
papel fundamental na história, 
segundo as actrizes: “O abandono e 
o sofrimento humano são 
explorados na peça, como 
transversais à experiencia 
humana”. 

Teatro

Estreiam
Fim de Partida
De Samuel Beckett. Pelo Teatro de la 
Abadía. Enc Kryzstian Lupa. 
Almada. Teatro Municipal.. Av. Prof. Egas Moniz. 
De 14/01 a 15/01. 6ª e Sáb. às 21h30. Tel.: 212739360.

Ver texto na pág. 6 e segs.

Personal Trilogy: A Game of You
Pelos Ontroerend Goed.
Lisboa. Culturgest. R. Arco do Cego. De 15/01 a 
16/01. Sáb. e Dom. a partir das 17h. Tel.: 217905155. 

Último Acto
De Anna Langhoff, Alexej 
Schipenko, Rui Madeira. Pela 
Companhia de Teatro de Braga.
Braga. Theatro Circo. Av. Liberdade, 697. De 18/01 a 
20/01. 3ª a 5ª às 21h30. Tel.: 253203800. 5€ a 10€.

Teleganza
De Jorge Louraço Figueira. Pelo 
Teatro Nova Europa. Encenação de 
António Durães. 
Porto. Estúdio Zero. R. do Heroísmo, 86. De 14/01 a 
30/01. 3ª a Sáb. às 21h30. Dom. às 16h. 5€.

Continuam
Tambores na Noite
De Bertolt Brecht. Encenação de 
Nuno Carinhas. 
Lisboa. Teatro D. Maria II. Pç. D. Pedro IV. De 14/01 
a 23/01. 4ª a Sáb. às 21h30. Dom. às 16h. Tel.: 
213250835.

1974
Pelo Teatro Meridional. Encenação 
de Miguel Seabra.
Porto. Teatro Nacional S.  João. Pç. Batalha. Até 
23/01. 4ª a Sáb. às 21h30. Dom. às 16h. Tel.: 
223401910. 7,5€ a 16€.

Sombras
De Ricardo Pais. 
Viseu. Teatro Viriato. Lg. Mouzinho Albuquerque. 

Até 15/01. 5ª a Sáb. às 21h30. Tel.: 232480110.

O Homem Elefante
De Bernard Pomerance. Encenação 
de Sandra Faleiro.
Porto. Teatro Carlos Alberto. R. Oliveiras, 43. De 
20/01 a 30/01. 4ª a Sáb. às 21h30. Dom. às 16h. Tel.: 
223401905. 5€ a 15€.

A Paixão de São Julião 
Hospitaleiro
De Gustave Flaubert. Encenação de 
António Pires. 
Lisboa. Teatro Municipal S. Luiz. R. Antº Maria 
Cardoso, 38-58. Até 23/01. 4ª a Sáb. às 21h. Dom. às 
17h30. Tel.: 213257650. 10€ a 20€.

Fala da Criada dos Noailles...
De Jorge Silva Melo. Pelos Artistas 
Unidos.
Lisboa. Teatro da Trindade. Lg. Trindade, 7A. Até 
29/01. 4ª a Sáb. às 21h. Dom. às 16h. Tel.: 
213420000.

Glória ou como Penélope Morreu 
de Tédio
De Cláudia Chéu. Enc. Cláudia Chéu. 
Lisboa. Teatro D. Maria II. Pç. D. Pedro IV. Até 
30/01. 4ª a Sáb. às 21h45. Dom. às 16h. Tel.: 
213250835. 6€ a 12€.

A Bela Adormecida
De Tiago Rodrigues. Pela Companhia 
Maior. Enc. Tiago Rodrigues.
Portimão. Teatro. Lg. 1.º de Dezembro. Dia 15/01. 
Sáb. às 21h30. Tel.: 282402475.

Dança

Continuam
Imago
De Helder Seabra. 
Lisboa. Centro Cultural de Belém. Pç. Império. Dia 
15/01. Sáb. às 19h. Tel.: 213612400. 5€.

Visita Guiada
De e com Cláudia Dias.
Lisboa. Teatro Maria Matos. Av. Frei Miguel 
Contreiras, 52. De 14/01 a 15/01. 6ª e Sáb. às 21h30. 
Tel.: 218438801. 5€ a 12€.

Agenda

Além de uma peça, “A Voz Humana” transformou-se também 
num projecto fotográfi co da artista Karina Jeppesen

Albano Jerónimo 

é Glória, no D. Maria II“A Paixão de 

São Julião 

Hospitaleiro” 

no São Luiz

“Teleganza”

em estreia 

hoje no Porto

ciclo

O coreógrafo 
português 
Tiago 
Guedes 
está no 
novíssimo 
Centre 
Pompidou 
de Metz, em 
França, para 
apresentar 
uma série 

de três espectáculos 
(“Um Solo”, 
“Materiais Diversos” 
e “Matrioska”), já a 
partir de amanhã. O 
programa “Instantané 
Tiago Guedes” 
inclui ainda dois 
“workshops” e uma 
conferência pelo crítico 
do PÚBLICO Tiago 
Bartolomeu Costa.
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BERTOLT BRECHT
VERSÃO 

JOÃO LOURENÇO 
VERA SAN PAYO DE LEMOS 

DRAMATURGIA
VERA SAN PAYO DE LEMOS

ENCENAÇÃO e REALIZAÇÃO VÍDEO
JOÃO LOURENÇO

[ m/12 ]

QUARTA A SÁBADO 21H30
DOMINGO-MATINÉE 16H00

ESTRUTURA PATROCINADA PELO

ÚLTIMAS SEMANAS
DE REPRESENTAÇÃO




