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Raimund Hoghe
A insustentável beleza deste corpo
“Si muero dejad el balcón abierto” na Culturgest
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2011 vai ser o 
ano das sequelas

Não há ano sem sequelas, mas 2011 
será definitivamente 0 ano das 
sequelas: segundo o “site” Box-Office 
Mojo, uma em cada cinco estreias de 
Hollywood será a continuação de um 
filme anterior. Há pelo menos 27 
sequelas já anunciadas, incluindo 
novos episódios das animações 
“Carros”, “Happy Feet”, “O Panda 

  

Corto Maltese ensina o 
viajante a perder-se nas 
ruas de Veneza, nos seus 
jardins escondidos por 
muros altos e por estreitos 
túneis de pedra à beira 
dos canais. Fá-lo na 
“Fábula de Veneza” - um 
livro poderoso sobre uma 
misteriosa esmeralda, 
sociedades secretas e 
lugares mágicos que o seu 
criador, Hugo Pratt, 
publicou em 1977 -, mas 
também no livro de 
itinerários editado em 
2010 pelo consórcio 
Lonely Planet/Casterman 
ou no guia que os mesmos 
Lele Vianello e Guido Fuga 
criaram para a Lizard, 
“Corto Sconto - La Guida 
di Corto Maltese alla 
Venezia Nascosta”. 

Mas agora quem for a 
Veneza à procura dos 
recantos onde Pratt (1927-
1995) deixou que Corto se 
entregasse às suas 
aventuras tem mais uma 
paragem obrigatória. É na 
Rio Terà dei Biri que fica a 
Casa de Corto Maltese 
(www.lacasadicorto.it), 
uma instituição privada 
que abriu no último 
domingo e promete dar a 
conhecer a Veneza deste 

Corto 
Maltese 
com 
morada 
fi xa em 
Veneza
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Uma menina rica 
“Algures” em Hollywood

er o 
equelas

marinheiro culto e sonhador 
que faz da viagem um 
destino e é uma espécie de 
alter-ego do seu autor. Esta 
casa-museu, com aguarelas, 
reproduções das pranchas 
originais e muitos objectos 
inspirados no seu universo, 
está decorada com 
mobiliário dos anos 70 e 
espera ainda uma 
colecção de livros 
da biblioteca 
pessoal de Pratt. 
Tudo para criar a 
atmosfera ideal 
para os laborató-
rios de ilustração 
que organiza (onde 
participam autores 
de BD como Vianello e 
Fuga, colaboradores de 
Pratt) e servir de ponto de 
partida a passeios pela 
cidade. 

Manuela Marchesani, 
publicitária e mentora 
do projecto, disse ao 
diário espanhol “El 
País” que teve a casa 
de Sherlock Holmes 
em Londres como 
modelo e foi guiada 
pelo desejo de levar a 
aventura à vida dos mais 
novos e de retirar os adultos 
de um certo “analfabetismo 
emocional”. Ambicioso? 
Talvez. Mas, tendo Corto 
Maltese como paradigma, 
tudo parece possível: “Os 
anos em Veneza duram sem-
pre um pouco mais”, dizia. 
Para os que se habituaram a 
viajar com ele pelo Pacífico e 
pela América do Sul, é estra-
nho pensar que, a partir de 
agora, o marinheiro tem 
morada fixa. Mesmo que a 
sua casa seja em Veneza. 
Lucinda Canelas

O quarto 
episódio 
da saga 
“Os Piratas 
das Caraíbas” 
é uma das 
sequelas 
anunciadas 
para este ano

do Kung Fu” e 
“Capuchinho 

Vermelho - A 
Verdadeira História”, também e dos 
“blockbusters” “Harry Potter” (o 
novo, “Harry Potter e os Talismãs da 
Morte: Parte 2”, é já o oitavo), “Os 
Piratas das Caraíbas”, agora no 
quarto volume, e “Sherlock 
Holmes”.

Ainda que dominem as sagas a 
caminho de um segundo episódio 
(casos das comédias “Diário de Um 

Banana” e “Johnny English”), 
também há trilogias (“Actividade 
Paranormal” e “Transformers”) e 
tetralogias (“Missão: Impossível”, 
“Gritos”, “Twilight”) na lista.

Brandon Gray, autor da 
contabilidade feita pelo “Box-Office 
Mojo” diz que “Hollywood está, 
mais do que nunca, a mergulhar 
num poço de velhas glórias”. A 
verdade é que oito dos dez filmes 
mais rentáveis na última década 
foram sequelas, e que em 2010 

“Harry Potter e os Talismãs da 
Morte: Parte 1” (sétimo episódio), 
“A Saga Twilight: Eclipse” (quarto 
episódio), “Homem de Ferro 2” e 
“Toy Story 3” entraram no 
“ranking” dos cinco filmes mais 
vistos do ano nos EUA.

Ainda assim, o número de 
sequelas já anunciadas para 2011 
superará o recorde de 2003, ano 
em que foram produzidas 24 
sequelas. No ano passado, sairam 
de Hollywood “apenas” 19.

Há cinema 
no Teatro do Bairro
O cenário bipolarizado clássico: de 
um lado os bons, do outro os maus. 
Que é o mesmo que dizer: de um 
lado Black Dynamite, um ex-agente 
da CIA, popular entre as mulheres e 
disposto a tudo para vingar a morte 
do irmão; do outro um assassino a 
que todos se referem simplesmente 
como The Man. Pelo meio, muitas 
cenas de acção bem ao gosto do 
cinema e da televisão dos anos 70. É 
assim “Black Dynamite” (2009), o 
filme inspirado no cantor James 
Brown com que a Zero em 
Comportamento, associação do 
festival Indie Lisboa, se propõe 
regressar à programação regular de 
cinema independente. 

É já no dia 6 de Março, no Teatro 
do Bairro, uma sala que vai ser 
inaugurada na próxima quinta-feira, 
dia 3, no recém-recuperado edifício 
do antigo “Diário Popular”, no 
Bairro Alto, em Lisboa. Todos os 
domingos, a Zero em 
Comportamento organizará sessões 
de cinema às 11h30 – IndieJunior ao 
Domingo, para o público infantil -, 
às 16h e às 21h30 (Zero ao 
Domingo).

A programação, que mudará 
mensalmente, começa com 65 
minutos de cinema de animação 
para maiores de quatro anos em 
que se destacam títulos como 
“Demasiado Principezinho”, 
“Nicolas e Guillemette” e “No fim 
do Mundo”, e continua às 16h com 
“Há Pânico na Aldeia” (para todos 
os públicos a partir dos oito) e, 
claro, “Black Dinamite” (21h30). 

Com isto, a organizadora do Indie 
quer reeditar a experiência de 2001-
2003, período em que ditou o 
cartaz do Cine-Estúdio 222. 
James Brown 
inspirou 
“Black 
Dynamite”
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o rei do tecno 
árabe...
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Isidro Ferrer (Madrid, 1963) 
não é propriamente um 
estranho: “116 Carteles”, que o 
Espaço Quadra hoje inaugura 
às 18h, é já a terceira 
exposição individual deste 
ilustrador e designer espanhol 
em Portugal (em 2000 
mostrou-se no Armazém 7, em 
Lisboa, e em 2009 na 
Biblioteca Municipal de 
Cascais e na Bedeteca), mas é 
também apenas a ponta de 
um pequeno icebergue Isidro 
Ferrer, que está em carne e 
osso em Matosinhos a orientar 
uma visita guiada ao seu 
preciosíssimo universo 
gráfico. Depois da conferência 
de ontem, “Al Pan, Pan y Al 
Vino, Pan”, o designer volta 
hoje ao Espaço Quadra 
(provisoriamente alojado 
numa galeria do Mercado 
Municipal de Matosinhos) 
para fazer uma apresentação 

Isidro 
Ferrer 
em todos 
os seus 
estados

Björk e Omar 
Souleyman 
trabalham em 
álbum conjunto 
Ok, não é a novidade mais 

comum do mundo, mas 
também não é o fim 

do mundo, 
sobretudo vindo 
de uma figura 

Um Pinóquio para assustar
crianças e adultos

A história do Pinóquio contada com desenhos de Gris Grimley, música de 
Nick Cave e produção de Guillermo del Toro? É de temer o pior – ou o 
melhor, para os amantes de contos de fadas diferentes dos que nos 
chegaram por via da animação de Walt Disney. É isso que está já em 
preparação, e com luz verde por parte da Pathé e da Jim Henson-“Os 
Marretas”-Company. Com início de rodagem marcado para o final deste 
ano, no método de animação tradicional “stop motion”, e produto final lá 
para 2014, este será certamente um Pinóquio bem diferente daquele com 
que nos habituámos a sonhar. E declaradamente mais próximo do espírito 
do conto original de Carlo Collodi, que em 1882 publicou num jornal 
italiano uma série de fascículos que retratavam a Itália pobre e faminta da 
época através da personagem de um boneco de madeira ignorante mas 
vaidoso, que sonhava tornar-se num menino de carne e osso.

Gris Grimley, que em 2002 ilustrou uma edição do conto de Collodi, vai 
não só voltar a desenhar as personagens mas também realizar o filme, em 
parceria com Mark Gustavsson (foi o animador de “O Fantástico Senhor 
Raposo”, de Wes Anderson). A rodagem vai decorrer nos estúdios 
londrinos de onde saiu já “A Noiva Cadáver”, de Tim Burton. E a adaptação 
do texto original será feita 
também por Del Toro e 
pelo seu argumentista e 
colaborador habitual 
Matthew Robbins. 

Está, pois, criado o 
caldo de onde sairá um 
Pinóquio invulgar, que 
promete ser negro e 
assustador. “Será uma 
história macabra e 
perigosa, como são todos 
os contos de fadas”, disse 
ao jornal “El País” Gris 
Grimly, que actualmente 
se entretém a fazer 
ilustrações para uma 
nova edição de 
“Frankenstein” (trabalho 
que pode ser 
acompanhado no blogue 
e no Facebook do artista). O novo Pinóquio terá “magia e fantasia 
suficientes para reavivar a imaginação das crianças e impressionar a 
criança que há em cada adulto”, acrescenta Grimly, que acha que toda a 
gente – crianças e adultos – gosta de “apanhar um bom susto”, nem que seja 
“como forma de escape dos horrores da vida real”.

Del Toro, que está actualmente a acabar a rodagem do seu novo filme, 
“As Montanhas da Loucura” (produção James Cameron), confirma que o 
objectivo do projecto é “fazer o Pinóquio mais chocante e brutal” jamais 
realizado. Tenham medo.

como Björk, que faz da surpresa o 
seu lema de vida. Então é assim: a 
cantora islandesa está a trabalhar 
num álbum na companhia do 
cantor sírio Omar Souleyman, a 
lançar na segunda metade do ano. 
Para quem não sabe – o que é grave 
–, Souleyman é o rei do tecno árabe, 
uma verdadeira estrela no seu país, 
que tem vindo a conquistar o 
Ocidente nos três últimos anos, 
graças à acção da editora Sublime 
Frequencies. Portugal, inclusive: há 

dois anos, deu um recital de tecno-
foleiro-com-imensa-pinta na 
Fundação Gulbenkian e no ano 
passado esteve no Lux e na Casa da 
Música. Quem não esteve lá, 
paciência, porque o homem é um 
verdadeiro mestre-de-cerimónias, 
capaz de conquistar qualquer 
assistência com muito pouco. À 
primeira vista parece um encontro 
improvável entre Islândia e Síria, 
mas não custa acreditar que faz 
todo o sentido. Oh, se faz! 

... e Björk, 
a rainha 
de copas 
islandesa

O novo 
“Pinóquio” 

terá realiza-
ção de Gris 

Grimley 
e Mark 

Gustavsson, 
produção de 

Guillermo del 
Toro e banda 

sonora de 
Nick Cave

Omar 
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o rei do tecno
árabe...
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performativa do seu trabalho 
menos conhecido: a sessão 
“Una Casa, Dos Cosas, Tres 
Casos” está marcada para as 
18h30. Mais de Isidro Ferrer, 
além dos 116 cartazes que ficam 
em exposição até 30 de Abril? 
Uma amostra dos seus 26 livros, 
trazidos até Portugal pela 
Libreria Formatos, da Corunha, 
para consulta e venda.

Membro fundador do Grupo 
Camaleón, Ferrer fundou em 
1996 o seu próprio estúdio em 
Huesca, a partir do qual tem 
trabalhado em várias frentes 
(cartazes, ilustração, design 
editorial, animação) para 
clientes que incluem o jornal 
“El País”, as editoras Santillana, 
Alfaguara e Random House, o 
Centro Dramático Nacional e o 
Teatro Liceo. Foi o autor da 
imagem gráfica do centenário 
do cineasta Luis Buñuel e da 
sinalética do Pavilhão Espanhol 
da Exposição Universal de 
Xangai, e ganhou variadíssimos 
prémios, entre os quais um 
Prémio Nacional de Design 
(2002), um Prémio Nacional de 
Ilustração (2006) e um 
European Design Award. A 
cabeça dele, uma cabeça 
hiperactiva, é um mundo, como 
sublinha Emílio Remelhe no 
texto que acompanha a 
exposição: “Isidro Ferrer não 
tira de nada, tira de tudo (...). 
Enquanto o Diabo esfrega um 

olho (...), Isidro deita mãos 
à obra: procura, encontra, 
ingere, digere, metaboliza”. 
Ele próprio se define como 
“ilustrador e designer por 
‘devoração’”, agindo sobre a 
realidade “de maneira 
parecida à da máquina de 
fazer versos imaginada pelo 
machadiano Juan de Maiena: 
de um lado entra o mundo, do 
outro sai poesia”.

Além de um novo olhar 
sobre Isidro Ferrer em todos 
os seus estados, a exposição 
que hoje se inaugura é 
também o lançamento 
informal do Espaço Quadra - 
Centro de Inovação e 
Criatividade, um projecto da 
Escola Superior de Arte 
e Design (ESAD) de 
Matosinhos que a partir de 
2012 terá casa própria num 
edifício em reabilitação da 
Rua Brito Capelo. As próximas 
etapas do Quadra, que 
funcionará como galeria, 
“concept store” de 
produtos de referência na área 
do design, centro de 
investigação e formação 
avançada e incubadora de 
empresas, passam pela 
apresentação pública do 
projecto (25 de Março) e pelo 
lançamento da revista “Pli” 
(29 de Abril), uma nova 
publicação da ESAD. 
Inês Nadais
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a Matosinhos 
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Os cartazes 
produzidos 
para o Centro 
Dramático 
Nacional 
e para o 
centenário  
de Luis 
Buñuel são 
dos mais 
represen-
tativos do 
trabalho de 
Isidro Ferrer
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AGENDA CULTURAL FNAC
entrada livre

APRESENTAÇÃO MÚSICA AO VIVO LANÇAMENTO EXPOSIÇÃO

Consulte a AGENDA FNAC em:
http://cultura.fnac.pt

LANÇAMENTO

ALBERTO SEIXAS SANTOS
Livro coordenado por Alberto Seixas Santos e Manuel Neves
Obra audaciosa que abarca toda a intervenção do realizador no processo cultural português e que explora 
as suas inúmeras facetas enquanto cineclubista, crítico, argumentista, fundador da primeira escola de 
cinema em Portugal, docente, gestor e encenador teatral.

LANÇAMENTO

CONTOS CANHOTOS
Livro de Fernando Marques
Por ocasião do lançamento do seu último livro, o escritor, jornalista, compositor e Professor conversa 
com o público sobre o conto brasileiro moderno e contemporâneo.

MÚSICA AO VIVO

O EXPERIMENTAR NA M’INCOMODA
Septimus
Menção honrosa dos Prémios Megafone, este projecto reinventa a música tradicional dos Açores 
num contexto musical urbano e contemporâneo.

02.03. 20H00 FNAC CHIADO

LANÇAMENTO

ATÉ O SILÊNCIO TEM UM FIM
Livro de Ingrid Betancourt
Num encontro imperdível entre a autora e o público, Ingrid Betancourt dá a conhecer a sua mais recente 
obra, um relato na primeira pessoa em que assume as suas posições políticas e revive os seis anos de 
cativeiro, depois de ter sido raptada, em 2002, pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.

LANÇAMENTO

CARTOONS DO ANO 2010
DE MAL A PIOR
Willem, reconhecido cartoonista e colaborador do jornal Libération, encontra-se com António, Augusto Cid 
e António Jorge Gonçalves, numa conversa acerca das obras Cartoons do Ano 2010 e De Mal a Pior.

27.02. 17H00 FNAC CHIADO

02.03. 18H30 FNAC CHIADO

25.02. 18H00 FNAC STA. CATARINA
26.02. 16H00 FNAC NORTESHOPPING

03.03. 18H30 FNAC CHIADO



6 • Sexta-feira 25 Fevereiro 2011 • Ípsilon

Raimund Hoghe reclama: 

é falsa a perfeição 
do corpo

É uma fi gura especial e, no corpo dele, vive uma liberdade 
que só o abismo permite. “Si muero dejad el balcón abierto”, hoje e amanhã 

na Culturgest, em Lisboa, é uma coreografi a de morte e vida, de carne e 
sangue. É um livro sobre as diferenças entre o corpo real e o corpo imaginado. 
É Hoghe a reclamar um espaço para o seu, corcunda, pequeno, feio, ridículo. 

É a insustentável beleza desse corpo. Tiago Bartolomeu Costa

A chave para 
compreender 

o trabalho 
de Hoghe está 

no corpo 
(na foto “36, 

Avenue 
Mandel”)
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Há um momento, em “Si muero dejad 
el balcón abierto”, em que o coreó-
grafo alemão Raimund Hoghe, vesti-
do com uma camisa de noite cor-de-
champanhe, atravessa o palco e fita 
o público. Ao lado dele está uma bai-
larina que é grandiosa, sublime e per-
feita. E ele ali, corcunda, cara fecha-
da, esquisito, a levantar as alças da-
quela camisa de noite como se fosse 
a única coisa que possui e, nessa evi-
dência, o mundo inteiro coubesse 
entre a sua pele e o tecido – é o fan-
tasma da coreógrafa Pina Bausch, em 
“Café Muller”, que dançava com uma 
camisa de noite.

Há um outro momento em que Ho-
ghe, de coroa negra na cabeça, atra-
vessa o palco e fita o público, de olhar 
cerrado, como se procurasse nos 
olhos dos espectadores uma cumpli-
cidade. Debaixo da gabardina, nada. 
Os gestos mecanizados procuram en-
contrar uma graciosidade que o for-
malismo da situação não permite. É 
o fantasma do cantor lírico e perfor-
mer Klaus Nomi a interpretar uma 
ária de “King Arthur”, de Purcell, a 
saber que vai morrer dentro de pou-
co tempo, vítima de sida.

Há ainda um momento em que Rai-
mund Hoghe, enlouquecido, corre 
atrás dos seus bailarinos, puxa-lhes 
os braços, força-os a curvar, grita-lhes 
aos ouvidos, humilhando-os com a 

sua incompetência. Pedes-lhes mais. 
Quer mais, quer vê-los feridos, atira-
dos ao chão. Quer que aqueles cor-
pos, que todos vêem como perfeitos, 
sejam efectivamente perfeitos. E ele 
não o é, a tentar acompanhar o passo 
dos bailarinos, a atiçá-los como cães 
fora da ordem, a manipulá-los como 
marionetas sem personalidade. 

Hoghe não representa um coreó-
grafo em particular, mas vários. To-
dos os que perpetuam uma ideia de 
corpo que é ausente de identidade. É 
Hoghe a reclamar um espaço para o 
seu, corcunda, pequeno, feio, ridícu-
lo. É a insustentável beleza desse cor-
po a materializar o que Pier Paolo 
Pasolini escreveu: “lançar o corpo na 
batalha”. E o que o corpo faz é o que 
a pessoa é. “Para mim a perfeição é 
quando as pessoas estão confortáveis 
com o seu corpo”, diz-nos Hoghe, 61 
anos. “Podia dizer que estou triste por 
não ter o corpo do [coreógrafo] Boris 
Charmatz [que já vimos em Serralves 
e na Culturgest e porta um físico es-
culpido e apolíneo]. Sim, fico muito 
triste, mas não quero colocar-me nes-
sa posição”, remata.

O corpo, princípio e fi m
A chave para compreender o trabalho 
de Hoghe está no corpo. Não neces-
sariamente, ou exclusivamente, no 
seu, resultado de um parto difícil e 

ausência de medicação adequada, 
numa Alemanha marcada pela guer-
ra e a violência, que deixou sequelas 
irreparáveis, como a bossa que car-
rega nas costas e o deforma. Está no 
corpo enquanto hipótese de relação 
com o mundo, porque o que o corpo 
vê e sente, o corpo tem que fazer. Ho-
gue escreveu: “Ver corpos no palco 
que não correspondem à norma é 
importante – não apenas em relação 
à História, mas no diálogo directo 
com o estado actual da sociedade, 
que está a elevar os corpos humanos 
ao estatuto de objectos de design”. E 
acrescenta: “É muito importante se-
guir em frente – com ou sem sucesso. 
Eu faço, simplesmente, o que tenho 
a fazer”.  

O crítico Gerald Siegmund, num 
perfil do coreógrafo, explica que Ho-
ghe “elenca as suas memórias como 
se os eventos históricos surgissem 
filtrados pela subjectividade e a pri-
vacidade. O seu corpo, porque carre-
ga uma bossa que não corresponde 
às normas da sociedade, guarda um 
lugar para todos nós e as nossas me-
mórias pessoais. Ele abre um espaço 
entre as coisas, palavras e canções 
através de reminiscências pessoais e 
momentos afectivos”. 

São recordações que se misturam 
com o seu próprio trabalho, “que in-
tervém unicamente como fragmento, 

reminiscência”, salienta.
Mas é também o coreógrafo a cha-

mar para primeiro plano o jornalista 
e dramaturgo que também foi, quan-
do, escrevendo, partiu à procura das 
pessoas reais que a deificação e a mi-
tologia efémera não queriam deixar 
ver. Quando começou a procurar res-
postas para as perguntas e dúvidas 
que “durante anos ninguém quis tra-
tar”. 

Deifi cação
Raimund começou o seu percurso de 
observador na década de 70, a escre-
ver perfis de artistas e celebridades 
para o jornal alemão “Die Zeit”, mui-
to antes de coreografar, espantando-
se que houvesse uma separação tão 
nítida entre o que as pessoas realmen-
te eram e os mitos que se construíam 
à sua volta. 

Era, conta-nos, como se houvesse 
um desejo, e uma necessidade, de 
deificação que retirava a essas pesso-
as a sua complexidade e a sua verda-
deira identidade. “Queriam fazer de-
les santos, mesmo que as suas vidas 
não fossem, de maneira nenhuma, 
santas”, diz-nos. 

Hoghe queria envolver a carne e a 
dor, a perda e a morte, o sangue e a 
esperança, num tempo em que co-
meçava a ver muitas figuras, que ti-
nham funcionado como referências 
suas, a desaparecer, vítimas de sida. 
“Era como se os corpos não tivessem 
sexualidade”, resume. Queria, no 
fundo, inscrever o corpo no princípio 
e no fim de todas as acções. E queria 
que a coreografia não fosse uma me-
táfora distante do corpo. “Falar de 
sexualidade, ou de sida, nunca foi al-
go muito importante na dança-tea-
tro”, recorda, ao falar do movimento 
que caracterizou a dança alemã do 
segundo quartel do século XX, e que 
teve o seu expoente máximo em Pina 
Bausch, de quem Hoghe foi drama-
turgo no período mais fértil da car-
reira da coreógrafa que morreu em 
2009. Diz que lhe chocou que aquela 
mulher de “personalidade forte” cen-
trasse as suas sequências nas bailari-
nas, relegando os homens, “bailari-
nos extraordinários”, para um segun-
do plano. E, sobretudo, sendo Hoghe 
homossexual, que existissem bailari-
nos, também eles homossexuais, que 
se formatavam em representações 
hetero-normativas. “Como se podia 
falar de relações sem que sentíssemos 
que eles estavam, de facto, envolvi-
dos?”, perguntava-se. Para um ho-
mem que tinha feito da resistência 
uma forma de vida, e da capacidade 
em transformar as dificuldades em 
desafios, tamanha passividade inco-
modava-o. “Nunca gostei de ver aque-
les homens ali vestidos de fato, a ron-
dar, sem nada para fazer. Queria falar 
das emoções masculinas da mesma 
forma, e com a mesma força com que 
ela falava, e punha a dançar, as baila-
rinas”. 

Os seus mortos
Hoghe queria falar de figuras reais e 
não de representações assépticas. 
Ainda quer. E os seus bailarinos, apa-
rentemente distantes nos movimen-
tos que fazem, obrigam a uma apro-
ximação através da aridez do que 
fazem. Obrigam quem vê a ultrapas-
sar a limitação da composição orgâ-
nica e a composição perfeita de qua-
dros genéricos. Numa entrevista pu-
blicada aquando da estreia da peça 
que agora se apresenta na Culturgest, 
disse que ter visto morrer um núme-
ro considerável de jovens, amigos, 
desconhecidos e grandes artistas, 
pintores, actores, cantores, escrito-
res, encenadores, bailarinos e coreó-
grafos, como Rudolf Nureyev ou Do-
minique Bagouet, o marcou. Morriam 
vítimas de uma doença, a sida, que 

Hoghe diz que 
“os bailarinos 

não podem 
ser estanques. 
Têm que estar 

presentes em 
palco. O que 

fazem está 
à beira do 

precipício da 
entrega”

Ver corpos 
no palco 
que não 
correspon-
dem 
à norma é 
importante 
– não 
apenas 
em relação 
à História, 
mas no 
diálogo 
directo com 
o estado 
actual da 
sociedade, 
que está 
a elevar 
os corpos 
humanos 
ao estatuto 
de objectos 
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ninguém sabia como enfrentar e 
que para a dança, que tinha no corpo 
a matéria-prima e última, era funda-
mental abordar. “No meu primeiro 
solo, ‘Meinwärts’ [1994], um dos te-
mas abordados era, claro, a sida. Con-
tinua a ser uma realidade nos países 
pobres, que não têm o mesmo acesso 
aos cuidados de saúde e aos medica-
mentos de que podem beneficiar as 
populações da Europa e dos Estados 
Unidos. Naqueles primeiros anos em 
que a morte atacava, tornei-me cada 
vez mais consciente do valor da vida 
e de que devíamos viver a nossa vida 
e ser felizes, porque ela podia acabar 
mais cedo do que previsto”, contou.

“A questão é, parece-me, a do de-
saparecimento: como o enfrentar, 
como o confrontar, aceitar mas, tam-
bém, o tratar e dar-lhe um lugar?”, 
pergunta-nos. “Algumas peças são, 
para mim, uma forma de me libertar 
de algo, de qualquer coisa, de alguém 
– de dizer adeus. Não é suficiente di-
zer ‘é preciso seguir em rente, conti-
nuar’. Sim, é preciso seguir em fren-
te, mas para isso é preciso dizer 
adeus. Há uma necessidade de nome-
ar o vazio a preencher, em o substituir 
por outra coisa”. 

“Meinwärts” registava histórias de 
pessoas comuns protagonizadas pelo 
HIV. Como esta: “Ele sabe o que se 
deveria fazer a quem tem sida, diz o 
dono de um quiosque em Dusseldorf: 
‘Ponham-nos a dormir’. Um sorriso 
rasga-lhe a cara. ‘Uma pancada na 
cabeça e eles desapareciam de vez. E 
mais ninguém fica infectado’”. 

Ou esta: “Nessa manhã tinha sen-
tido a mão do barbeiro no seu pesco-
ço, no seu rosto e na nuca. Sentiu a 
experiência como se de um abraço se 
tratasse. Mais tarde andou de bicicle-
ta enquanto chovia e sentiu cada go-
ta como um breve abraço. Em casa 

encontrou na sua caixa de correio 
uma carta. ‘Outro abraço’. É assim 
que ele colecciona abraços, explica-
lhe o amigo, e assim que os dias se 
tornam, outra vez, ainda mais lon-
gos”. 

É verdade que “Meinwärts” repor-
tava aos anos 40, mas era também do 
tempo que tinha resistido à doença 
que o coreógrafo falava, ao trazer pa-
ra o palco as histórias do escritor Her-
vé Guibert, do filósofo Michel Fou-
cault ou cantor Klaus Nomi.

É também disso que fala em “Si 
muero dejad el balcón abierto”, peça 
que, segundo ele, dialoga directamen-
te com “Meinwärts”. 

É essa história que agora se conclui, 
evocação celebratória, sem tristeza, 
daqueles cujas histórias se cruzam 
como se fossem fantasmas que pou-
sam no ombro a sussurrar o que se 
deve fazer. “Lembrar alguém nunca 
é triste. Nada é triste, são as emoções 
que são fortes”. 

O título da peça, “Si muero dejad 
el balcón abierto”, recupera o primei-
ro verso do brevíssimo poema “El 
balcón” de Federico Garcia Lorca, 
que Raimund descobriu depois de 
ouvir o realizador de cinema Werner 
Schroeter ler poemas em Wuppertal. 
Usou-o, pela primeira vez, num obi-
tuário-homenagem que fez a uma 
jovem bailarina da companhia de Pi-
na Bausch, que morrera de cancro aos 
30 anos. O poema, curto, continua 
assim: “El niño come naranjas/ (Des-
de mi balcón lo veo)/ El segador siega 
el trigo/ (Desde mi balcón lo siento)/ 
Si muero dejad el balcón abierto”. 

Jogos coreográfi cos
Foi quanto bastasse para dar a Hoghe 
a estrutura necessária para responder 
ao desafio de Jean-Paul Montanari, 
director do festival Montpellier Dan-

Raimund Hoghe 
é um caso singular na 
dança contemporânea 
porque o seu corpo 
a isso o sujeitou

R
aimund Hoghe é um caso singular na dança 
contemporânea porque o seu corpo a isso o 
sujeitou. O que ele fez com isso foi a 
instalação de um paradigma que só a ele diz 
respeito, e só ele o alimenta. Não será 

depreciativo dizer que é um manipulador, já que esse é 
um meio para reconhecer que o seu trabalho assenta no 
primado da construção coreográfica atenta ao detalhe, à 
deriva poética, à invenção que só a capacidade de ver 
mais além permite. Isto faz-nos perceber e enquadrar, 
de modo mais eficaz, as linhas maiores do trabalho do 
coreógrafo alemão – ideias que em “Si muero dejad el 
balcón abierto” estruturam uma peça onde volta a falar 
da falsidade do discurso unívoco. 

Enquanto que outros autores, como o sul-africano Ste-
ven Cohen ou o inglês Franko B. se metamorfoseiam-me 
para opor o cânone à metáfora, estabelecendo patamares 
referenciais para o modo como o corpo pode interpretar 
a História, Hoghe usa-se como princípio e fi m do discurso, 
um pouco à semelhança do já falecido coreógrafo japo-
nês Kazuo Ohno. Foi assim que começou numa trilogia: 
“Meinwärts” (1994), “Chambre séparée” (1997) e “Lettere 
amorose” (1999), evocando uma memória que só era 
colectiva porque, antes disso, foi individual.

Ao longo dos anos criou duas linhas de trabalho, que 
se complementam. Nos solos – dos quais vimos “Lecture 
Performance” (Re.Al, 2006), “Throwing the body into the 
fi ght” (Serralves, 2007) e “36, Avenue Mandel” (Serralves, 

2009) – foi sempre muito mais 
pessoal, quase como se se im-
pedisse de ver as suas memó-
rias materializadas noutro cor-
po que não o dele, assumindo, 
de um modo mais veemente, a 
relação trágica com a doença 
e a morte, e a impossibilidade 
de ascese. 

Nas peças de grupo – das 
quais vimos “Young People 

Old Voices (Culturgest, 2006), “Swan Lake – 4 acts” 
(Culturgest, 2008), “L’ après-midi” (Festival Materiais 
Diversos, 2009) –acrescentava a estas duas linhas uma 
relação telúrica com o concreto, a obsessão pelo con-
fl ito entre forma e conteúdo e a História vista através 
das metáforas que a música, a poesia e o corpo podem 
produzir. Excepção feita a “Swan Lake – 4 acts” (2005), 
onde é evidente que é do seu corpo em confronto com 
o cânone do bailado clássico que se fala, todas as peças 
de grupo foram sempre mais abertas, até mesmo as pe-
ças que dialogavam com obras clássicas (onde se inclui 
“Boléro Variations”, 2007).

A diferença substancial do seu trabalho está no mo-
do como ele o usa para propor uma outra construção/
representação, não apenas do corpo, mas do próprio 
contexto onde esse corpo se insere. Não estamos a falar 
apenas do palco, sempre impecavelmente vazio, como se 
os objectos nada pudessem perante o corpo, ele próprio 
um objecto vazio ao qual são impostas (ou descobertas) 
razões de existir, porque existem em palco. Estamos a 
falar do que acontece à volta e no palco encontra uma 
ordem. Hoghe, manipulador como é, usa uma falsa ideia 
de linearidade, sugerindo que as peças se compõem de 
sequências com princípio, meio e fi m, no interior de uma 
estrutura que parece clara, contínua.

É um resgate do esquecimento, é uma necessidade em 
dar a ver, não como se fosse a primeira vez, mas como 
se houvesse uma base de diálogo da qual todos devemos 
partir para refl ectir em conjunto sobre o que falamos 
quando falamos de corpo. 

Maravilhoso 
manipulador

Comen-
tário

Tiago 
Bartolomeu 
Costa

A questão é, 
parece-me, 

a do 
desapare-

cimento: 
como o 

enfrentar, 
como o 

confrontar, 
aceitar mas, 

também, o 
tratar e dar-

lhe um 
lugar? 

“Algumas 
peças são, 
para mim, 

uma forma 
de me 

libertar de 
algo, de 

qualquer 
coisa, de 

alguém – de 
dizer adeus

“Si muero 
dejad el 
balcón 
abierto” 
é a sétima 
peça, de 
quinze, que  
Raimund 
Hogue 
apresenta 
em Portugal

Hoghe 
em “Swan 
Lake - 4 acts”, 
apresentado 
na Culturgest 
em 2007
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se, em França, onde a peça estreou o 
ano passado, para marcar os 18 anos 
da morte de Dominique Bagouet, ex-
traordinário intérprete e coreógrafo, 
também ele vítima de sida, em 1992. 
Percebe-se porquê. Bagouet, treinado 
na escola barroca da Ópera de Paris, 
acabaria por se tornar num reforma-
dor da dança moderna e foi um dos 
precursores da dança contemporânea 
como a conhecemos – em 2007, em 
Serralves, vimos os ecos dessa trans-
formação em “Retransmissions”, pe-
la Companhia Louma/Alain Michard, 
sobre a herança e transmissão a par-
tir da obra de Dominique Bagouet.

“Ele desenhava com cuidado cons-
truções geométricas, que rasgavam, 
repentinamente em assimetrias im-
previsíveis”, escreveu Christine Ro-
dés, num texto que abre o livro que 
homenageia o coreógrafo, “Parler de 
Dominique Bagouet”. Tal qual como 
Hoghe lê o poema de Lorca: “uma 
abertura para a vida, em direcção às 
coisas simples da vida e essas duas 
dimensões, a ausência e a simplicida-
de de um momento, de um detalhe, 
são indissociáveis”. É aqui que a obra 
de Hoghe se cruza com a de Bagouet. 
Diz Rodés: “A dança de Bagouet ocul-
ta sempre, com uma idêntica perfei-
ção inquieta, uma energia de flecha, 
vital, urgente, lúdica, ao mesmo tem-
po que testemunha uma precarieda-
de, uma vulnerabilidade. Cada peça 
transporta em si mesma a sua íntima 
alteridade”. Parece estarmos a falar 
do trabalho de Hoghe, também ele 
escondendo camadas de leitura nos 
corpos que, silenciosamente, ocupam 
a cena em movimentos que parecem 
não vir de lado nenhum mas depois 
se apresentam como inevitáveis, evi-
dentes, incontornáveis. Tal como Ba-
gouet, que “escondia um rigor core-
ográfico e uma invenção radical com 

sentido de jogo e cor que se combi-
nava, surpreendentemente, em jogos 
formais”, também em Hoghe há, no 
início, uma disposição cénica formal 
e depois, à medida que a máquina se 
vai revelando cada vez mais inteira, 
e humana, se torna lúdica, quase, ou 
deliciosamente derrisória.

Hoghe conta que “mais do que uma 
homenagem, a ideia era simplesmen-
te um confronto com a obra de Ba-
gouet”, na linha do que já tinha feito 
com “O lago dos Cisnes” [“Swan Lake 
– 4 acts”, 2005, Culturgest 2008], “Le 
Sacre du Printemps” [“Sacre – The 
Rite of Spring”, 2004], “Bolero” [“Bo-
lero Variations”, 2007] ou “L’après-
midi d’un faune” [“L’après-midi”, 
2008, Teatro Virgínia/Festival Mate-
riais Diversos, 2009]. “Para mim não 
há cortes. Cada peça inventa-se nas 
bases da anterior, e das que a antece-
deram”, diz.

E conta como conheceu Bagouet, 
ou o seu trabalho: “Há uns anos, as-
sisti a uma projecção de filmes de 
Bagouet que me tocaram muito. Ao 
vê-los tive a sensação de que algo se 
perdera na dança contemporânea. 
[Quando chegou o convite] tinha uma 
intuição: podia imaginar um espec-
táculo que partisse dessa emoção 
inicial”. 

Desejos reais
Uma emoção que Hoghe trabalhou, 
com os bailarinos, tendo como base o 
que o corpo sente e não o que lhe é 
ditado: “Eu não lhes explico muito. 
Peço-lhes que ouçam a música e que 
entrem no que estão a sentir, que o 
aceitem, respeitando o outro. O res-
peito é muito importante. E, sobretu-
do, que não tenham medo de entrar 
dentro de si mesmos”. E revela que 
tem sempre muito a ver com a música. 
Aqui, a forte presença de Klaus Nomi, 

que canta uma ária da opera de Purcell 
“King Arthur”, gravada quando sabia 
que não teria muitas semanas de vida, 
ou de Kathleen Ferrier, da qual ouvi-
mos “Abschied”, excerto de “Das Lied 
von der Erde”, de Mahler, também ela 
sabendo que ia morrer pouco depois, 
juntam-se às memórias de Michael Ja-
ckson, aos cantos tradicionais de Es-
panha ou a Dalida e Maria Callas, re-
corrências em Hoghe – esta última 
objecto de um espectáculo, “36, Ave-
nue Mandel” (2007, apresentado em 
2009, em Serralves). Ou ainda com o 
cruzamento com textos, aqui as pala-
vras de Marguerite Duras, Hervé Gui-
bert ou Goethe, tal como Bagouet o 
fazia – “tenho o Bagouet ao meu om-
bro”, diz Hoghe. “Dramaturgicamen-
te tenho que conseguir que cada se-
quência se organize em si mesma e, 
no conjunto, produza um sentido”, 
resume. Um sentido, e nunca uma 
mensagem, ou uma direcção. 

Hoghe diz que há um grande dese-
jo nas pessoas em sentirem algo que 
não seja artificial. E que esse reconhe-
cimento, que vai encontrando nas 
plateias onde se apresentou, encon-
tra-o também nos intérpretes. Essa 
entrega é um processo de construção 
onde o coreógrafo depende da obser-
vação dos espectadores, tal como 
acontecia com os seus textos de jor-
nalista. “É a forma que tem que ser 
forte, os bailarinos não. Os bailarinos 
não podem ser estanques. Têm que 
estar presentes em palco. O que fa-
zem está à beira do precipício da en-
trega”.

E voltamos ao corpo. Hoghe diz que 
“empurra os bailarinos para o limite” 
e que lhes pede mais. Têm que estar 
vivos, parece dizer. “A aproximação 
à morte, a esta ideia de desapareci-
mento, é algo que nunca se con-
clui”. 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL
RUA ANTÓNIO MARIA CARDOSO, 38; 1200-027 LISBOA
GERAL@TEATROSAOLUIZ.PT; TEL: 213 257 640

BILHETES À VENDA EM 
WWW.TEATROSOALUIZ.PT, 

WWW.BILHETEIRAONLINE.PT E ADERENTES
BILHETEIRA DAS 13H00 ÀS 20H00

TEL: 213 257 650 / BILHETEIRA@TEATROSAOLUIZ.PT
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Em “A Cacatua Verde”, Luís Miguel Cintra assina um manifesto. Prospere, o taberneiro que assiste d
    podia ser o próprio encenador, neste tempo de todas as revoluções. Tiago B

Revolucioná

Há 22 anos que o Teatro da Cornucó-
pia esperava por este momento. “A 
Cacatua Verde”, peça de Arthur Sch-
nitzler que se estreou a 1 de Março de 
1899, é um projecto adiado da com-
panhia dirigida por Luís Miguel Cintra 
e Cristina Reis. Apresentá-la, final-
mente, neste ano de 2011 (fica no Te-
atro Nacional D. Maria II, em Lisboa, 
até 27 de Março) é reescrever a pró-
pria história da Cornucópia, assimi-
lando o que mudou com o tempo: se 
há 22 anos Cintra planeava interpretar 
Henri, o impulsivo actor que acaba 
por cometer um crime em plena noi-
te da tomada da Bastilha, hoje sente-
se mais Prospere, o director da com-
panhia e dono da taberna que, refu-
giado numa cave, observa há anos as 
movimentações sociais. É uma forma 
de olhar para o seu próprio papel na 
vida real, numa peça que, mais do que 
sobre a fronteira entre a ficção e a re-
alidade, é sobre a vida e o modo como 
a queremos viver. 

“Ponho-me eu próprio na posição 
que excede o espectáculo, que é a do 
director da companhia, do mestre do 
jogo”, explica Cintra ao Ípsilon (não 
por acaso, Prospere recupera o nome 
da personagem central de “A Tempes-
tade”, de Shakespeare, que o director 
da Cornucópia encenou e protagoni-
zou em 2009). “Esta relação entre 
quem dirige e quem faz transcende a 
minha consciência e a dos actores. 
Toca no papel dos espectadores, con-
tando que estejam perto de mim”, 
argumenta. E depois confessa: “Isto 
é uma coisa completamente utópica. 
Posso pensar que estou a ser vencido 
à partida, mas prefiro ser vencido à 
partida do que entrar numa lógica 
que me é alheia na relação especta-
dor-espectáculo”.

É aqui que esta peça deixa de ser 
apenas uma peça e passa a ser um 
manifesto, e não porque trate de uma 
revolução na exacta noite em que, à 
medida que ela acontece, se percebe 
também que ela vai falhar. É um ma-
nifesto porque coloca em causa o pró-
prio modo como inscrevemos as re-
voluções no curso da História. Diz 
Cintra: “A peça é de uma extrema am-
biguidade. O homem que criava as 
ilusões, Prospere, percebe que se en-
ganou e não pode corrigir o erro por-
que o curso revolucionário não o per-
mite.”

A noite de 13 para 14 de Julho na 
taberna “A Cacatua Verde” seria uma 
noite normal, não fosse a realidade lá 
de fora obrigar o que se passa lá den-
tro a mudar de figura. As regras so-
ciais subvertem-se, já não se sabe 
quem é actor e quem é espectador; 
os papéis estão trocados e a realidade 
é ficção. “Para mim o momento mais 
difícil de interpretar é quando parece 
que aconteceu a revolução. Não pos-
so deixar de acreditar que aquele ho-
mem que viveu oprimido não tenha 
um momento de entusiasmo. Age co-
mo se o cinismo tivesse uma oportu-

As memórias 
pessoais do 

processo 
revolucio-

nário 
português 

são, em parte, 
a matéria de 

que Luís 
Miguel Cintra 

se alimentou 
para encenar 

“A Cacatua 
Verde”

por conta própria
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e do seu balcão à tomada da Bastilha,
o Bartolomeu Costa

nário 

nidade de desaparecer. Mas é um 
segundo, porque imediatamente vol-
ta tudo ao normal”, explica o ence-
nador, convocando as suas próprias 
memórias revolucionárias. “Há um 
lado biográfico, ou de ligação com as 
minhas memórias de vida, que me 
separa de muitos que intervêm no 
espectáculo. Eu lembro-me do que 
pode ser o entusiasmo de uma mu-
dança política. Reconheço isto naqui-
lo que sentimos com o 25 de Abril – 
que não foi um segundo, mas um 
tempo mais dilatado. E as histórias 
das revoluções normalmente são isso, 
momentos. Na revolução soviética há 
um momento de felicidade e de trans-
formação total, que se reflecte na pró-
pria arte, mas é um período muito 
curto. Depressa começa a reconstru-
ção das estruturas do poder. Há cons-
tantemente, nestes processos, a sen-
sação de que algo se perdeu. Mas a 
vida é assim”, reflecte. 

A revolução na televisão
A Revolução Francesa não foi diferen-
te, e quando Schnitzler escreveu “A 
Cacatua Verde”, numa Áustria de fim 
de século cujos recalcamentos Freud 
começava a desvendar, a Comuna pa-
risiense tinha acontecido há muito 
pouco tempo. O ciclo histórico revo-
lucionário aberto pela tomada da Bas-
tilha tinha-se mostrado falacioso. 

“O que ali fica em evidência é que 
a máscara da História com maiúscula 
simplifica a complexidade da vida. Há 
uma espécie de cilindragem, e de des-
truição do indivíduo, que a História 
tem necessariamente de fazer, divi-
dindo em preto e branco opressores 
e oprimidos. Esse é, se calhar, o tema 
mais actual da peça”, resume o ence-
nador. Escrito antes das grandes es-
peranças, e das grandes desilusões, 
das revoluções socialistas, “A Cacatua 
Verde” é um texto que assume, “avant 
la lettre”, que, na história dos colec-
tivos, as pessoas não contam.

Talvez “A Cacatua Verde” tenha fi-
cado a ganhar com estes 22 anos de 
espera na gaveta da Cornucópia. Há 
coisas que Luís Miguel Cintra apren-
deu enquanto esperava: por exemplo, 
que o futuro que as pessoas ambicio-
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nam não chega por via da revolução. 
“Agora que estou mais velho, não me 
é possível conceber a vida a nível in-
dividual. Em relação a tipos mais no-
vos, tenho quase a certeza de que 
essa consciência não existe: as pesso-
as limitam a sua vida ao período indi-
vidual que vai do nascimento até à 
morte”.

Talvez por isso, “para os actores 
mais novos foi importante perceber 
se o que se passava [na peça] era ou 
não verdade”. Para os ajudar, Cintra 
evocou o que a televisão mostrava das 
revoluções em curso no Médio Orien-
te: “Chegamos à realidade através da 
imagem que nos é transmitida pela 
televisão. Mas eu não consigo viver 
com uma lógica emprestada. E disse-
lhes: ‘Se vocês soubessem o que se 
passou, mesmo em ponto pequenino, 
no Largo do Carmo no 25 de Abril, 
viveriam a situação de outra manei-
ra’”.

Cintra encontra nesse desacerto 
entre a revolução e a História a função 
a cumprir pelo artista: “Introduzir 
veneno. O artista tem uma função 
destabilizadora, da qual não se pode 
esquecer, porque o que o espectácu-
lo tem que fazer é complexificar as 
coisas e introduzir dúvidas, ao invés 
de reconfortar o que já existe. Disso 
não abdico. Mas tenho a sensação de 
que estou muito em contradição com 
o que é a tendência geral”.

“Eu lembro-me 
do que pode ser o 
entusiasmo de uma 
mudança política. 
Há constantemente, 
nestes processos 
[revolucionários], 
a sensação de que 
algo se perdeu. 
Mas a vida é assim”
Luís Miguel Cintra

Prospere, o taberneiro, é uma espécie 
de observador da revolução - no mesmo 
sentido em que um encenador é um 
observador do processo teatral
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Há no meio dos escritores uma grande quantidade 
importantes. Suspeito que há gente de maior 

Enrique Vila-Matas

“Dublinesca”, o último romance do escritor catalão, refl ecte 
     antes parodia o fi m da era da imprensa apresentando-a 

Enrique Vila-
Matas (Barcelo-
na, 1948) é – a 
par de Javier 
Marias – o mais 
importante re-
novador das le-

tras hispânicas dos 
últimos anos. Em “Du-
blinesca”, acabado de 
publicar por cá, apre-
senta a literatura como 
uma “arte em perigo” 
devido à disseminação 
do que ele chama “leito-
res passivos”, em detri-
mento dos “leitores inte-
ressados”. Depois de ter 
publicado, durante mais 
de duas décadas na Ana-
grama – onde tinha uma 
relação estreita com o edi-
tor Jorge Herralde – sem dar 
muitas explicações mudou-
se para outra editora, a Seix 
Barral. O novo romance tem 
como personagem principal 
um editor (mas Vila-Matas 
garantiu que não é um ajuste 
de contas com Herralde). Fa-
lou com o IPSÍLON desde Bar-
celona, e disse que “a situação 

actual da literatura não poderia 
ser mais lamentável”. Mas ele 

não é um pessimista, e acredita 
numa nova epifania (depois de a 

anterior ter acontecido em Dublin, 
com James Joyce e o seu “Ulisses”).
O facto de a personagem 
principal de “Dublinesca” ser 
um editor, e não um escritor 
como em alguns dos seus 
livros anteriores, alterou a sua 
maneira de olhar para o que 
estava a escrever?
Sim, porque um editor pensa de ma-
neira muito diferente da de um escri-
tor. O pouco que um editor pode che-
gar a parecer-se com um escritor, 
pelo menos com um escritor como eu, 
é o seu olhar sobre os escritores. Nor-
malmente, eles vêem-se uns aos ou-
tros como indivíduos insuportáveis.
Também acha que os escritores 
são insuportáveis? 
O pior defeito que têm é a vaidade. 
Há no meio dos escritores uma gran-
de quantidade de gente de valor mui-
to discutível, mas acham-se absurda-
mente importantes. Suspeito que há 
gente de maior nível intelectual nou-
tros meios, como o científico. O con-
vencimento, a vaidade, por outro 
lado, deveriam ser banidos da litera-
tura porque são sempre sentimentos 
estúpidos. Devemos recordar que on-
de há humildade há saber. Kafka, por 
exemplo, era humilde. Se o imaginar-
mos um indivíduo soberbo, não nos 
parece logo um imbecil?
Mas tem muitos amigos 
escritores. E eles servem-lhe de 

matéria-prima para os livros. 
Não tem receio das reacções 
que eles possam ter ao verem-
se expostos? Por exemplo, o 
Paul Auster, que é seu amigo e 
aparece neste romance.
O Auster viveu em Paris nos mesmos 
tempos em que eu estive por lá, no 
princípio dos anos 70. É muito prová-
vel que nos tivéssemos cruzado mais 
do que uma vez em alguma festa, ou 
simplesmente na rua, ou num café. 
Nesse tempo, vivíamos os dois em 
águas-furtadas [a de Vila-Matas era-
lhe então alugada por Marguerite Du-
ras], parecidas e quase vizinhas. O 
Auster decidiu que esse passado em 
comum nos unia. Creio que decidiu 
isso porque tinha vontade de encon-
trar um motivo razoável para começar 
a ser meu amigo. Está contentíssimo 
por ser uma personagem do “Dubli-
nesca”. E eu admiro o seu talento.
O “apocalipse”, o fim do 
mundo da imprensa, é tratado 
no romance de uma maneira 
mais paródica do que trágica. 
Essa ausência de tragicidade 
traz a esperança de que o 
“apocalipse” não será afinal tão 
“apocalíptico”?
Fundamentalmente, “Dublinesca” é 
uma paródia do fim do mundo. É im-
prescindível ter isto em conta. No meu 
romance, enterro a literatura e paro-
dio essa ideia que está presente na 

Humanidade desde sempre, já está na 
Bíblia, de que vivemos o fim do mun-
do. O curioso é que no final do meu 
romance a pobre literatura acaba por 
estar mais viva do que nunca, como 
se o seu funeral em Dublin – ou o meu 
romance – a tivessem trazido de novo 
à vida, a tivessem ressuscitado.
A figura do editor culto, que 
gosta e sabe de literatura, está 
mesmo a desaparecer? Vai ser 
substituído por um economista?
Sinceramente, não sei o que vai acon-
tecer, mas penso que daqui em diante 
irá tudo de mal a pior. Mas tome esta 
frase também de maneira paródica. 
Não gostaria que tudo estivesse melhor 
daqui a cem anos e depois dissessem 
que eu era um pobre pessimista.
Acha que alguém o lerá daqui a 
cem anos?
Nessa altura terei 162 anos e estarei 
interessado noutras coisas, como ir 
buscar os netos dos meus netos ao 
colégio, por exemplo.
Há o risco de a literatura 
desaparecer da maioria 
das editoras devido à febre 
generalizada do “best seller”?
A situação da alta literatura – aquilo 
que antes simplesmente chamávamos 
literatura – não pode ser mais lamen-
tável. No outro dia, a um amigo meu, 
Eduardo Lago, que é um escritor es-
panhol muito bom, alguém o entre-
vistou e lhe perguntou se ele não 

 e a paródia 
  do funeral  
 da literatura
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achava que o romance que escrevera 
era “muito literário”. Como ele vive 
em Nova Iorque, não sabia que em 
Espanha o normal agora é publicar 
“romances não literários”.
A personagem Riba é um 
arquétipo do editor angustiado 
face a essa crise de valores …
O que lhe interessa é a arte, só isso. 
Entre “Diário Volúvel” [o anterior livro 
de Vila-Matas] e “Dublinesca” há mui-
tos pontos em comum. O leitor segue 
a vida de “um herói” – um escritor [no 
primeiro], um editor [no último] – no 
seu dia a dia, demoradamente, com 
tempo, tirando do nada ou do anódi-
no tudo o que lá se possa encontrar: 
no fundo, elevando à categoria de 
arte o cinzento do quotidiano.
Quis fazer de “Dublinesca”, 
à semelhança de “Ulisses”, 
uma espécie de epopeia do 
quotidiano?
“Dublinesca” não é um romance so-
bre Joyce e muito menos sobre Du-
blin, mas antes, um romance que 
capta a essência de Joyce e do “Ulis-
ses”, como capta a essência da nar-
rativa irlandesa sem necessidade de 
mencionar Jonathan Swift, Oscar Wil-
de, Bernard Shaw e tantos outros. Do 
“Ulisses” aproveita quase só o sexto 
capítulo, como sabe, o do funeral e 
enterro de Paddy Dignam. E se em 
Joyce há um percurso pela cidade 
onde se vive o quotidiano da rua pa-

ra depois nos dirigirmos à cidade dos 
mortos e da morte, no meu livro o 
percurso leva-nos à possível morte 
da literatura. Mais do que cenas con-
cretas do “Ulisses”, o que temos é a 
captação do seu espírito.
Há muitas “coincidências” no 
romance… e fantasmas. São 
coisas que fazem parte de um 
esquema inicial?
Não, nada programadas. Cheguei a 
ter medo quando estava a escrever o 
livro.
Ribas diz que há uma crise dos 
“leitores interessados”, e que 
isso é o resultado dessa “lenda 
de leitor passivo” criada pelo 
“bezerro de ouro dos ‘best 
sellers’ góticos” ...
Não sei. Há sobretudo uma crise do 
juízo literário. Já o dizia Julien Gracq 
há cinquenta anos: “Não sabemos se 
a literatura está em crise, mas a crise 
do juízo literário salta à vista.”
Supondo, como faz crer no 
romance, que Beckett foi uma 
espécie de “afonia” da literatura 
– depois de Joyce ter sido a sua 
epifania – como olha para a 
geração literária pós-Beckett, 
que é a sua?
“Dublinesca” propõe uma regenera-
ção do romance, e isso vê-se no final, 
o regresso daquele autor que, segun-
do Barthes, estava morto.
Há um sonho tido pela 

personagem que parece ser 
a chave do livro. E como que 
anuncia uma epifania. Mas 
quando ela acontece acaba por 
não ser tão intensa como se 
espera. Concorda?
Espera-se que a epifania tenha lugar 
em Cork, mas no romance não se 
conta o que acontece em Cork por-
que, e quando o livro termina, Riba 
ainda não foi lá... Mas há uma cena 
de amor à saída de um “pub” de Du-
blin que para mim é mais forte do 
que uma epifanía.
Percebe-se que há muitos 
elementos autobiográficos. Foi 
uma tentativa de se perceber 
melhor a si próprio?
Tudo em “Dublinesca” é ficção. Que 
outra coisa poderia ser? Mas como  
toda a boa ficção aproxima-se da ver-
dade, inclusivamente da minha ver-
dade.
O tempo que passou no hospital 
por causa de uma grave doença, 
fê-lo ter uma outra visão sobre a 
sua vida e a sua obra?
Sim. Sem lugar para dúvidas. Ao sair 
do hospital, faz cinco anos, senti que 
herdava a obra de outro, a obra de 
Vila-Matas, que me tinham encomen-
dado gerir a sua obra. Faço o que 
posso com essa herança tão interes-
sante.
Parece ter grande apreço por 
muitos escritores irlandeses... 

Sim. Claire Keegan, Elizabeth Bowen, 
Joseph O’Neill, Matthew Swenney, 
Colum McCann… Suponho que alguns 
não serão já uns tipos completamen-
te desconhecidos em Portugal. Há um 
escritor extraordinário, Colm Tóibín. 
Não sei se já traduziram o seu último 
livro,“Brooklyn”...
Sim, sim...
É muito bom. Uma maravilha.
O Vila-Matas também quer dar 
o “salto inglês”? Esse corte com 
Paris e com a cultura francesa 
que uma das suas personagens 
advoga para que a literatura se 
refresque...
Não é para levar à letra. Mas precisa-
va de uma mudança de ares, deixar 
um tempo a cultura catalã, espanho-
la, mexicana e francesa, e aventurar-
me por novos espaços.
O cinema está também muito 
presente em Dublinesca. Samuel 
Riba entrou na literatura por 
causa da Deneuve. E o Vila-
Matas?
Eu entrei por um equívoco. Para não 
me aborrecer no norte de África quan-
do tive que ser soldado colonialista 
espanhol, escrevi um romancezito. 
Ao regressar a Barcelona, alguém se 
empenhou em publicar-mo. Eu não 
queria ser escritor, tinha pensado ser 
tenista; de facto, já me tinha destaca-
do no ténis juvenil, mas não tive valor 
suficiente para continuar. 

de gente de valor muito discutível, mas acham-se absurdamente 
r nível intelectual noutros meios, como o científi co

sobre o “fi m da literatura” e dos “verdadeiros escritores”. Mas não faz disso uma tragédia, 
como um momento que antecederá uma nova epifania literária. José Riço Direitinho

Em 
“Dublinesca”, 
Vila-Matas 
apresenta a 
literatura 
como uma 
“arte em 
perigo” 
devido à 
disseminação 
do que ele 
chama 
“leitores 
passivos”, em 
detrimento 
dos “leitores 
interessados” 
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Jardim das Amoreiras, Lisboa. Prin-
cípio da tarde de sexta-feira. Mal vê o 
amigo a aproximar-se da esplanada, 
Pedro Vieira, mais conhecido como 
ilustrador residente da revista “Ler”, 
autor do blogue irmaolucia e apre-
sentador do programa “Ah, a Litera-
tura!” do Canal Q das Produções Fic-
tícias, lança-lhe um “Parabéns a vo-
cê!” entre gargalhadas. Paulo Ferreira, 
um dos consultores editoriais da Blog-
tailors, especialista em marketing do 
livro e director da revista “B:Mag”, 
faz 31 anos. Os dois amigos acabam 
de editar na Quetzal os seus primeiros 
romances. “Onde a Vida se Perde” 
(Paulo Ferreira) e “Última Paragem, 
Massamá” (Pedro Vieira) tiveram um 

lançamento conjunto ontem à noite, 
nas Correntes d’Escritas, o encontro 
de escritores de expressão ibérica que 
se realiza anualmente na Póvoa de 
Varzim. 

Logo no início da conversa Pedro 
Vieira, 35 anos, é peremptório: “O 
romance ‘Última Paragem, Massamá’ 
só existe por causa do Paulo Ferrei-
ra.”

Conheceram-se através da blogos-
fera. Paulo lia o blogue de Pedro. Ado-
rava. Um dia mandou-lhe um email a 
dizer que gostava de o conhecer e a 
perguntar se ele não queria passar 
pela Blogtailors, a empresa de con-
sultadoria editorial que criou com 
Nuno Seabra Lopes: “Disse-lhe que 

achava que ele devia escrever um ro-
mance. O Pedro achou que eu estava 
a gozar com ele. Expliquei-lhe que 
raramente tenho ironia.”

Foi assim que Pedro se meteu a es-
crever um primeiro livro “arrancado 
a ferros.” Combinaram um primeiro 
prazo, que obviamente não cumpriu. 
“Seis, sete meses depois entregou o 
romance em tempo recorde. Presumo 
que nesses meses tenha estado a ma-
turar o livro. Depois começou a en-
viar-me os vários capítulos”, conta 
Paulo Ferreira. 

O livro ficou feito. Paulo tinha dito 
ao editor Francisco José Viegas que 
Vieira estava a escrever um romance. 
Francisco leu os primeiros capítulos, 

depois o livro todo, e gostou muito. 
“Se ele conseguisse, como conseguiu, 
usar o registo do blogue durante 200 
páginas, teríamos um livro absoluta-
mente fabuloso. Sem travões, com um 
vocabulário e uma voz muito pouco 
comuns num primeiro livro”, conti-
nua Paulo Ferreira, que nasceu em 
Lisboa, formou-se em Relações Inter-
nacionais, fez uma pós-graduação em 
edição na Universidade Católica e dá 
aulas na Universidade de Aveiro. An-
tes de “Onde a Vida se Perde”, que 
também se lança agora, escreveu uma 
novela, “Cartas a Mónica”. Foi uma 
primeira experiência em edição de 
autor, que hoje “não leva muito a sé-
rio”, mas que teve uma adaptação ao 

Paulo Ferreira e Pedro Vieira

Nada mais 
São amigos. Vivem em Lisboa. Têm 30 e tal anos. Acabam de publicar 

os seus primeiros romances na Quetzal: histórias de amor, sexo, doença e morte, dos 
subúrbios de Lisboa até ao Funchal. O Ípsilon encontrou-se com Paulo Ferreira e Pedro Vieira 

e concluiu que a culpa de tudo isto é dos blogues. Isabel Coutinho

português do que isto
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“‘Entre a história 
gay e o poliamor, 
escolha você’... 
Podia ser um slogan 
para promover 
os [nossos] 
romances [risos]”
Paulo Ferreira

A blogosfera foi o lugar 
onde Paulo Ferreira encontrou 
Pedro Vieira; depois desafi ou-o 
a escrever um livro ao estilo 
do blogue irmaolucia, 
e acabaram os dois a publicar 
os seus romances de estreia 
ao mesmo tempo
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teatro pelo grupo amador Passagem 
de Nível. “A partir daqui é que come-
ça a contar. Até aqui foi o número 
zero”. 

No romance de estreia, interessa-
va-lhe abordar as relações humanas: 
“A forma como nós, às vezes, com 
pequenos gestos e com a nossa inac-
ção, conseguimos dar cabo da vida 
dos outros”. A história, que se passa 
entre o continente e o Funchal, surge 
a partir de uma situação-limite: Pe-
dro, a personagem principal, sabe no 
início do livro que tem um cancro e 
que vai morrer em breve. A situação 
obriga toda a gente que está à sua 
volta a ter comportamentos que de 
outra forma não teria. Ele, que tam-
bém sofre do transtorno obsessivo-
compulsivo desde a adolescência, 
vive com uma mulher e decide fazer, 
em casa, um jantar com as ex-namo-
radas. “Pedro não é um tipo mau que 
queira ter dado cabo da vida daque-
las mulheres, mas ao não agir, ao não 
tomar decisões, acaba por fazer is-
so”, explica o autor. O título do livro 
é retirado de uma canção de Pedro 
Abrunhosa e, ao longo do romance, 
vai-se construindo uma banda sono-
ra. “As canções tornam tudo mais 
fácil”, lê-se a determinada altura. 
“Quase no final do livro, o narrador 
defende que através do calçado das 
personagens consegue ver a perso-
nalidade delas; através da música 
também se consegue defini-las”, diz 
o autor, que criou um blogue, uma 
ferramenta de marketing de apoio ao 
livro, onde a tal banda sonora pode 
ser escutada. 

Pedro Vieira ainda não leu o ro-
mance de Paulo Ferreira. “Li a pri-
meira versão do livro”, conta. “Mui-
to mazinha por sinal”, contrapõe o 
amigo. “E não voltei a lê-lo. Felizmen-
te ou desgraçadamente, agora leio 
por obrigação e, dos últimos 20 livros 
que li, nenhum deles foi uma escolha 
minha”, explica, referindo-se ao seu 
trabalho no programa “Ah, a Litera-
tura”. Apesar de todas as suas raízes 
serem nortenhas, Pedro Vieira per-
tence à primeira leva da família que 
nasceu na capital. Licenciou-se em 
Publicidade e Marketing e hoje em 
dia não tem “profissão definida”. 
“Existe” graças a um blogue: “Tor-
nou-se a minha segunda pele. Às ve-
zes relaciono-me mais com o blogue 
do que com a minha própria identi-
dade individual.” O nome irmaolucia 
foi tirado de um endereço de email 
que Pedro criou em 2000, quando o 
Papa João Paulo II revelou o terceiro 
segredo de Fátima. “Quando apare-
ceu a febre dos blogues, criei o Agri-
doce, que depois matei sem querer. 
Quando comecei de novo, em 2006, 
adoptei como alter-ego o meu ende-
reço de email. Ficou.”

No blogue, Pedro Vieira criou umas 
historietas. “Com o Sandro, o Ruca e 
a Carina, que são estereótipos assu-
midos de um certo tipo de vivência 
popular, de cidade, que me interessa; 
exagerados, claro, um traço um bo-
cado grosso”. Desafiado a escrever 
uma coisa de maior fôlego, achou que 
fazia sentido pegar nesse tipo de per-
sonagens e de universo, que a vida 
dos subúrbios merecia ter um trata-
mento literário. Mas teve de pensar 
em tudo de raiz, não tinha nada guar-
dado na gaveta. “Queria contar algu-
ma coisa que, não sendo o meu uni-
verso quotidiano, fosse algo que eu 
conhecesse e tivesse facilidade em 
relatar. Há uma frase engraçada do 
Luiz Pacheco, naquelas entrevistas 
doidas que ele dava de tempos a tem-
pos: ‘Eu usei a minha vida nos livros 
porque não tenho imaginação’. Eu fiz 
muito isso. Será fácil para quem me 
conheça minimamente identificar 
uma série de vícios de linguagem e o 
despertar para determinadas situa-

ções que me são características.” . 
Os transportes públicos serviram-

lhe de alavanca para a história que 
queria contar: uma história de amor, 
uma mulher, dois homens, vício, do-
ença, suicídio  e morte. “Nada me-
lhor do que um transporte colectivo 
para juntar uma série de vidas, nem 
que seja durante uns minutos, e po-
der pensar nelas. Quem é esta pes-
soa? Entrou aqui, saiu ali, vai a falar 
ao telemóvel zangado, vem com ar 
deprimido, vem com ar contente. Se 
temos uma rotina num determinado 
transporte, passamos a ver caras re-
petidas. Eu tento imaginar vidas pa-
ra elas”, explica.

Vanessa, a protagonista, é “arran-
ca mal, tem uma fase de algum opti-
mismo, mas vê esgotada essa fase 
demasiado cedo.” Tal como as outras 
personagens de “Última Paragem, 
Massamá”, tem uma vida de classe 
média. “Vidas normais de pessoas 
que estão no desemprego, que vol-
tam a ter emprego, que sofrem e que 
vivem bem, alternadamente.” Vidas 
em que é óbvio que se está sempre 
tramado. Até pelo narrador, que às 
vezes lhes tira o tapete: “Quis que o 
leitor não conseguisse à primeira, e 
às vezes nem à segunda, saber se ele 
faz julgamentos... Tentei manobrar 
o discurso para provocar algum des-
concerto.” 

As pequenas introduções que o 
autor colocou em cada capítulo, re-
ferências à batalha na Floresta de 
Teutoburgo (ano 9 d.C.), são um pre-
texto. “Pensei: ‘Como é que vou me-
ter o Império Romano – que é um 
tema de que eu gosto - numa histó-
ria?’. Há um general que sobrevive à 
emboscada e ao massacre das legi-
ões, mas que decide suicidar-se pe-
rante o fracasso. Eu quis fazer a pon-
te com a Vanessa, a mulher deste li-
vro, que tem uma vida que podia ser 
de uma letra de fado”.  

Lá para o final da conversa, uma 
dúvida: vamos dizer aos leitores que 
se trata de uma história gay ou não? 
“Não necessariamente, é uma histó-
ria de amor”, afirma Pedro Vieira. E 
começa a brincadeira. O protagonis-
ta de “Onde a Vida se Perde”, de Pau-
lo Ferreira, não se importaria por sua 
vez de ser adepto do movimento Po-
liamor. “‘Entre a história gay e o po-
liamor, escolha você’... Podia ser um 
slogan para promover os romances 
[risos]”, sugere o escritor. “Estes dois 
livros têm aqueles ingredientes que 
interessam às pessoas. Têm sexo, têm 
culpa, não há nada mais português 
do que isto”, remata Pedro Vieira. 

Ver crítica de livros na pág. 35 e segs.

“Nada melhor 
do que um transporte 
colectivo para juntar 
uma série de vidas, 
nem que seja durante 
uns minutos, e poder 
pensar nelas (...). 
Se temos uma rotina 
num determinado 
transporte, passamos 
a ver caras repetidas. 
Eu tento imaginar 
vidas para elas”
Pedro Vieira
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concepção plástica 
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Paulo Nozolino (Lisboa, 1955) não tem 
a menor dúvida: “Sou um fotógrafo”, 
afirma sem hesitações a propósito da 
exposição “Makulatur”, que inaugura 
hoje à noite na Galeria Quadrado 
Azul, em Lisboa.

Não é uma exposição qualquer, é 
um aperto. E é-o por diversas razões: 
porque a montagem coloca o espec-
tador numa situação sem ponto de 
fuga, e porque o espaço exíguo e te-
nuemente iluminado precipita o con-
fronto com a experiência do corpo 
mortal, sem redenção, irremediavel-
mente condenado a ser carcaça.

A melhor maneira de descrever 
“Makulatur” é dizer que se trata de 
uma câmara ardente. Só que os mor-
tos não são outros, somos nós pró-
prios. E a sala, o quarto, a casa que 
guardam estas imagens são mais uma 
máquina de RX do que um quarto es-
curo onde se revelam fotografias. Por 
isso Nozolino diz não haver “carne 
nenhuma nesta exposição”: “É tudo 
osso.”

Dizer osso é assumir a fotografia 
como um meio que metamorfoseia 
os seres individuais (corpos, rostos, 
objectos) em seres universais: o que 
se vê surgir numa fotografia já não diz 
respeito a uma realidade singular, 
mas passa a fazer parte do patrimó-
nio comum de toda a humanida-
de. E o osso é o que todos te-
mos em comum: a fotografia 
chega ao osso quando intensi-
fica o sentimento de perten-
ça.

“Makulatur” é uma exposi-
ção dura, densa e profunda. 
São imagens “verticais, sem 
espaço de manobra, di-
rectas e  duras”, diz 
Nozolino. Não é 
uma dureza gratui-
ta. É uma dureza 
que resulta da dor 

Paulo Nozolino em câmara ar
“Makulatur” reúne as 

fotografi as “mais pessoais 
de sempre” de Paulo 

Nozolino. Corpos mortais, 
irremediavelmente 

condenados a ser carcaça, 
numa exposição sem 
ponto de fuga para o 

espectador que a Galeria 
Quadrado Azul inaugura 

hoje, em Lisboa. 
Nuno Crespo

O regresso de 
Paulo Nozolino 

a casa, 
provocado pela 
morte dos pais, 
também é o fim 

de um ciclo: a 
fase das 
grandes 
viagens 

acabou, agora 
“qualquer 

viagem” lhe 
serve, mesmo 

aquelas em que 
vai “ali à 
esquina 

comprar pão”

daquele que fica sem pai nem mãe, 
perda para a qual “se está sempre 

impreparado”.

Memento Mori
“Makulatur” (nome técni-
co da impressão) é um 
caso extremo dessa 

transformação do singular em univer-
sal: o fotógrafo mostra aqui retratos 
dos seus pais na hora da morte. Eles 
estabelecem a ligação entre as dife-
rentes imagens da exposição: todas 
são fotografias de um órfão que pro-
cura com a sua arma salvar a memó-
ria e impedir o esquecimento.

Falta de pudor? “Os retratos dos 
meus pais expostos numa galeria são 
uma forma de luto e um ‘memento 
mori’. Vamos todos acabar assim. E 
como é que eu, que fotografei mor-
gues e tantos cadáveres, não ia foto-
grafar a morte dos meus pais? Seria 
escandaloso”, diz Nozolino.
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ardente
Aquelas fotografias já não docu-

mentam uma realidade, mas dão for-
ma a um anseio. São “ícones”, ima-
gens que extrapolam o seu significado 
quotidiano e passam a designar uma 
força simbólica, magica ou fantasmá-
tica. As fotografias de “Makulatur” são 
uma fisionomia a essas presenças des-
medidas. Esta exposição, resume o 
artista, dá “imagens a sentimentos”.

Muito se pode dizer sobre a forma 
como os acontecimentos marcantes 
da vida de um artista podem trans-
formar-se em tema de trabalho. Aqui 
interessa sublinhar a exigência ética 
do fotógrafo: como poderia ele, que 
sempre se interessou pela morte, que 
fotografou cenários de desolação e 
crianças mortas em Sarajevo, fugir 
da sua própria história? Sobretudo 
quando essa história tem os ingre-
dientes que sempre procurou nas 
suas viagens.

A grande viragem desta exposição 
é que o longínquo onde Nozolino pro-
curava a matéria do seu trabalho pas-
sou a designar o lugar banal e comum 
do quotidiano, a esquina do bairro, a 
casa dos pais. “Qualquer viagem me 
serve, mesmo aquelas em que vou ali 
à esquina comprar pão”, diz agora. 
Porque a viagem tem a dimensão das 
descobertas feitas pelo seu olhar.

Se em anteriores trabalhos se assis-
tia à tentativa de documentar os lu-
gares, esta exposição é, como diz, 
“altamente subjectiva e pessoal”: 
“Houve uma altura em que fiz certas 
fotografias. Não as enjeito, mas era 
incapaz de voltar as fazer. Já não sou 
capaz de olhar para o mundo da mes-
ma maneira: a linha do horizonte e o 
céu, por exemplo, deixaram de apa-
recer no meu trabalho. Agora olho 
muito para o chão e para os cantos.” 
Não sabe porquê: “Eu não elaboro, 
vou seguindo. A maneira como eu 
fotografo é uma reacção”. E essa re-
acção começou por ser a de tentar 
salvar o que não se podia perder: “Eu 
venho de uma época antiga. A foto-
grafia para mim sempre esteve ligada 
a uma tradição de documentar para 
não esquecer.” Uma ligação ao gesto 
originário da fotografia que não se 
perde, mas transforma-se: já não são 
as cidades ou os corpos estranhos que 
interessa salvar da dissolução no es-
quecimento, mas os mais íntimos e 
próximos.

Regresso a casa
Paulo Nozolino fez viagens “porque 
os nomes dos lugares eram muito 
apelativos” ou por causa da História: 
“O Holocausto tomou-me e ia a sítios 
que estavam carregados dessa histó-
ria.” Depois deixou de “precisar ir 
tão longe” para encontrar aquilo de 
que precisa.

O regresso a casa foi motivado pela 
morte dos pais e fechou um ciclo: “A 
seguir não sei o que vai haver. No dia 
em que acabei a montagem, fiquei sen-
tado a olhar para aquilo tudo e disse: 
já não tenho mais nada para dizer. Um 
sentimento inédito. Detestaria estar 
aos 70 anos a fazer nozolinos. Não há 
pior do que uma pessoa se repetir. Is-
to é o melhor que consigo dizer, não 
sei se conseguirei dizer mais.”

O regresso à casa paterna emude-
ceu e desmantelou a segurança de 
quem tem uma arma na mão. Porque 
para Nozolino as “máquinas fotográ-
ficas são armas” e “fotografar é um 

tiro e tem de ser certeiro: é só um.” 
Mas o mais importante não é fazer 
boas imagens (até porque com a so-
fisticação e o desenvolvimento das 
câmaras “é difícil fazer más ima-
gens”), é “ver o que é que aquelas 
imagens juntas provocam.” 

Neste seu regresso a casa, conti-
nuou, como sempre, a fazer fotogra-
fias. Porque fazer imagens é uma prá-
tica quotidiana. Nozolino não trabalha 
por séries, vai fazendo “imagens de 
tudo” e guardando-as dentro de cai-
xas. “Depois elas vão falando umas 
com as outras”. É assim que nascem 
as exposições.

Nojo do digital
Nesse diálogo entre imagens, há umas 
que se esquecem para sempre e ou-
tras que se impõem: “Há milhões de 
fotografias feitas a cada segundo. 
Quais delas têm o poder de perma-
necer é a questão que me interessa”, 
diz. Por isso, continua a fotografar 
como os seus antigos, como recusa 
da “sofreguidão contemporânea do 
andar, do ver, do olhar, que exclui o 
mais importante: a contemplação, 
que exige tempo”.

Em Nozolino, a recusa do contem-
porâneo é quase física: “Tenho nojo 
do digital, aquilo não é nada. É uma 
imagem electrónica, sem peso ou va-
lor. Não é possível que o digital tenha 
o mesmo peso do analógico. São ima-
gens sem definição e sem profundi-
dade. Tenho nojo da imagem vulgar. 
Antigamente as pessoas ainda faziam 
álbuns de família, hoje enfiam as ima-
gens dentro de um computador e fi-
cam para ali.”

O fetichismo de Nozolino também 
é respeito pelo poder de fabricar ima-
gens: “A fotografia sempre teve a ver 
com alquimia. Se pensarmos que há 
um feixe de luz que entra pela lente 
e impressiona o filme, e que depois, 
através de banhos, a imagem vai sur-
gindo... Detesto a fotografia. Detesto 
aquilo em que se tornou. É uma coisa 
rotineira, um processo chato: abor-
rece-me andar sempre com a máqui-
na, preferia fotografar só com os 
olhos. Este era o meu grande desejo: 
fotografar tudo o que vejo sem recor-
rer a um objecto.” 

Para Nozolino, a fotografia não é 
uma técnica. É o sentimento neces-
sário a quem precisa de continuar 
maravilhado com a possibilidade de 
fazer imagens.

Ver agenda de exposições pág. 39

“Os retratos dos meus 
pais são uma forma 
de luto e um 
‘memento mori’. 
Vamos todos acabar 
assim. E como é que 
eu, que fotografei 
tantos cadáveres, não 
ia fotografar a morte 
dos meus pais? Seria 
escandaloso”



Há um álbum novo e sairá daqui a al-
guns dias. Estará disponível para do-
wnload dia 19 de Fevereiro de 2011. A 
28 de Março chegará a edição física, 
a 9 de Maio a edição “de luxo”, “o 
primeiro álbum jornal da história”: 
ou seja, o CD, dois vinis de 7” e “625 
pequenas peças de arte gráfica”. Es-
pera-se, depois disto, que “seja anun-
ciada nos próximos meses uma versão 
super-deluxe em que Thom Yorke 
apareça em holograma à cabeceira 
da vossa cama para cantar a coisa”, 
ironizava o “Guardian” dias depois. 
Este era há poucas semanas, quando 
se soube pela primeira vez que os Ra-
diohead tinham um novo álbum, 
“King of The Limbs”.

E isto foi o que aconteceu sexta-
feira, dia 18 de Fevereiro, quando uma 
mensagem no twitter, manhã cedo, 
informou que o álbum seria editado 
um dia mais cedo que o esperado. 
Chegava “King Of The Limbs” e todos 
correram a ouvi-lo e a comentá-lo em 
histérico frenesim. Horas depois, as 
sentenças: “álbum de génio!”, “uma 
desilusão”, “a banda mais importan-
te da história continua a fazer histó-
ria”, “os Radiohead já não fazem bons 
álbuns” e por aí fora. No meio disto 
tudo, que sabemos realmente sobre 
“The King Of Limbs”? 

A música e o embrulho
Não muito. Produzido como habitu-
almente por Nigel Godrich, começou 
a ser gravado em Maio de 2009, com 
as sessões divididas entre a cidade da 
banda, Oxford, e Los Angeles – quan-
to ao título, refere-se a um carvalho 
milenar que se ergue na floresta de 
Savernake, em Wiltshire, no sudoeste 
inglês.

Entretanto, há a música, que é re-
flexo de uma banda que, pela voz de 
Thom Yorke, dizia em 2008 à “Rolling 
Stone” que o período mais influente 
da sua formação musical fora o final 
da década de 1980: “Os Happy 
Mondays. Stone 

Roses. E no fim, os Nirvana. Foi um 
período de transição interessante: 
Muita electrónica, muitas bandas in-
die, e era permitido que tudo se mis-
turasse. Foi por isso que achei estra-
nho quando começámos a gravar ‘Kid 
A’ e as pessoas diziam ‘Não podem 
fazer isso. É terrível!”.

Em 2010, Thom Yorke entusiasma-
se com a música de Flying Lotus e de 
Four Tet, com o minimalismo pop dos 
xx e o ambiente austero e urbano das 
produções dubstep – Burial à cabeça. 
Enquanto isso, Colin Greenwood con-
tinua o seu trabalho enquanto autor 
de bandas sonoras – depois de “Ha-
verá Sangue”, de Paul Thomas Ander-
son, prepara-se compor a de “We 
need to talk about Kevin”, do escocês 
Lynne Ramsay. São esses os universo 
que a banda inculcou na sua perso-
nalidade, sem sobressaltos e manten-
do-a reconhecível. A primeira apre-
sentação do álbum, o vídeo de “Lotus 
flower”, é perfeita na representação 
desse estado de espírito. A preto e 
branco, mostra-nos Thom Yorke de 
chapéu de coco na cabeça, em dança 
bizarra no meio do nada. Insular e 
desconcertante – ou será, como apon-
tava um blogger do Guardian, uma 
crítica à profusão de coreografias e 
aparato cenográfico nos vídeos das 
Lady Gagas deste mundo? 

A banda que editou “Kid A”, que 
pelo seu impacto e abrangência po-
pular foi considerado o primeiro ál-
bum do século XXI, continua a co-
mandar os destinos do seu tempo. É 
uma visão optimista. Que obscurece 
um pormenor. Como falar da nova 
música dos Radiohead quando eles 
obrigam o mundo em redor a uma 
sofreguidão que não deixa espaço pa-
ra a apreciar demoradamente, como 
ela parece exigir?

“Kid A” (2000), planando numa 
estética sonora onde 
passa-

vam a existir dinâmicas jazz e texturas 
electrónicas, foi crescendo lentamen-
te, foi-se impondo à medida que ul-
trapassávamos o choque provocado 
pela transformação radical da banda 
que, em 1997, dera as voltas ao prog-
rock de 1970 em “Ok Computer”, 
transformando-o em paradigma de-
sencantado do seu tempo.

Os Radiohead emergiram dois anos 
depois com “Hail To The Thief”, ál-
bum súmula do passado e o mais fra-
co da sua discografia – descontando 
o primeiro, “Pablo’s Honey”, que se 
assemelha aquelas fotos da adoles-
cência que, por vergonha, se escon-
dem da nova namorada. Quando 

surgiram novamente, quatro anos 
depois, fizeram-no com estrondo. 
Foram notícia no Financial Times, 
foram capa da Automotive Indus-

try, levaram alguns executivos da in-
dústria musical a erguer os braços aos 
céus, pedindo clemência perante o 
apocalipse iminente, e outros tantos 
a tomar notas. Tudo isto porque os 
Radiohead vinham “salvar/destruir” 
a indústria tal como a conhecíamos. 
“In Rainbows” era o título do álbum 
e a loucura que se instalou deveu-se 
mais à sua edição que à música gra-
vada. A história resumida: editaram 
o álbum online e cada um podia pagar 
o que quisesse para obter. Depois, 
claro, chegou a versão física, a edição 
de luxo e etc. Em Setembro de 2010, 
Colin Greenwood afirmou que a ban-
da começara a reflectir sobre como 
“editar num panorama digital que se 
transformou novamente”. Eis o resul-
tado: fazer exactamente o mesmo que 
há quatro anos, excluindo a possibi-
lidade de gratuitidade e elevando a 
ansiedade dos fãs perante o embrulho 
deluxe – que será isso do “primeiro 
álbum em formato jornal do mundo”? 
No processo, os Radiohead continu-
am a ser erguidos a banda mais rele-
vante do seu tempo, mesmo se o seu 
último grande álbum tem dez anos, 
mesmo se “The King Of Limbs” se 
apresenta como obra interessante, 
nunca surpreendente, de uma banda 
que já não desafia nem aponta novos 
caminhos como outrora. 

Imaginem que em 1967, quando os 
Beatles editaram “Sgt. Peppers”, a 
discussão se centrava nos descartá-
veis “Sargento Pimenta” de cartão 
incluídos no LP e em como eles repre-
sentavam todo um novo mundo de 
possibilidades para a promoção da 
indústria. O processo de assimilação 
de “In Rainbows” e de “The King Of 
Limbs” assemelha-se a este cenário 
hipotético. Tendo em conta que fala-
mos de uma banda arauto da inde-
pendência indie, a banda que resistiu 
à tendência para a repetição de fór-
mulas e para o jogo do marketing da 
indústria musical, não deixa de ser 
profundamente irónico que assim se-
ja.

Como ouvir 
Radiohead 
entre tanto 
ruído?

Provocaram novo sobressalto mediático. 
Anunciaram “The King Of Limbs”, quan-
do ninguém o esperava, disponibiliza-
ram-no mais cedo que o previsto e tudo 
correu em histérico frenesim a comentar 
canções que mal se teve tempo para ou-
vir. Mas como falar da música quando 
a banda força uma sofreguidão que 
não deixa espaço para a apreciar de-
moradamente? Mário Lopes

d

Continuam a ser 
erguidos a banda 
mais relevante do seu 
tempo, mesmo se o 
seu último grande 
álbum tem dez anos, 
mesmo se “The King 
Of Limbs” se 
apresenta como obra 
de uma banda que já 
não desafia nem 
aponta novos 
caminhos como 
outrora

As sentenças: 
“álbum de 
génio!”, “uma 
desilusão”, “a 
banda mais 
importante da 
história 
continua a 
fazer 
história”, “os 
Radiohead já 
não fazem 
bons álbuns” 
e por aí fora



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.

DANÇAS OCULTAS
��������	�
����	���
����

Apresentação do disco de carreira «Alento»

�������	
���	 piano

���	�������	��� bateria

����	����������	 contrabaixo

������������
������������	�
���

��������������
���������	
�	���
����

MECENAS CICLO JAZZ 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 E VÁLIDA APENAS PARA UM CONVITE POR JORNAL E POR LEITOR.

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



20 • Sexta-feira 25 Fevereiro 2011 • Ípsilon

Há vozes, muitas vozes, mas é sempre 
a de Julianna Barwick. São canções, 
mas sem estrutura de canção, habi-
tadas por harmonias em camada, tra-
balhadas como se fossem produto de 
um canto coral. 

É simples e difícil de experimentar 
esta música. Defini-la? Às apalpadelas. 
É como se fosse uma oração. É como 
se fosse uma igreja onde em vez de 
grandiosidade houvesse intimidade. 
São vozes sussurradas aos nossos ou-
vidos. São vozes processadas que às 
vezes parecem familiares, outras vezes 
estranhas, outras vezes apenas mági-
cas. 

É Julianna Barwick, com dois regis-
tos editados até agora (o álbum “San-
guine” de 2007 e o EP “Florine” de 
2010), mas que só agora, com o novo 

e magnífico “The Magic Place”, será 
descoberta por muito mais pessoas. 
Como merece. Em Março virá a Por-
tugal, país que conhece, e com quem 
mantém uma relação especial. Pri-
meiro estará na Oficina do Teatro de 
Coimbra a 11 de Março. No dia seguin-
te será na Galeria ZDB em Lisboa. Por 
agora, está em Brooklyn. 
Cresceu no Louisiana, num 
meio rural. Há dez anos mudou-
se para Nova Iorque, para 
Brooklyn, que nos últimos anos 
começou a andar nas bocas 
do mundo por causa da sua 
cena musical. Encontrou o que 
andava à procura? 
Ainda não sei... [risos]. Vim para aqui 
estudar e gosto muito de viver em No-
va Iorque, mas nunca estamos inteira-

mente satisfeitos com o que temos. Em 
Brooklyn é divertido. Nos últimos anos 
é como se toda a gente de todo o mun-
do se tivesse mudado para aqui com 
ânsia de fazer as suas coisas. Há muitos 
artistas e músicos. Nova Iorque sempre 
teve essa tradição de receber pessoas 
criativas de fora. Brooklyn é apenas 
mais um episódio dessa história. Para 
mim funciona como o local onde faço 
uma vida normal, nada mais. 
Como é que descreveria a 
alguém o que é essa vida 
normal? 
Anda à volta da música e dos rituais 
normais do quotidiano, acordar, to-
mar café, responder a emails, traba-
lhar em projectos, dar entrevistas, 
encontrar-me com amigos, jantar com 
o meu namorado.   

Suponho que o “lugar mágico” a 
que o título do seu novo álbum 
se refere não seja Brooklyn, 
até porque a sua música tem 
qualquer coisa de etéreo, 
como se fosse a criação de um 
universo paralelo à confusão 
urbana. Remete para a infância?
Sim. Esse lugar é no no Missouri. Bem 
no centro dos EUA. É um lugar de que 
gostava muito quando era criança. A 
minha família tinha uma quinta cheia 
de árvores e sempre associei essas 
imagens a qualquer coisa de remoto, 
a uma espécie de conto de fadas, on-
de me sinto confortável. No meu dis-
co do ano passado havia um tema 
chamado “The magic place” e quando 
iniciei este novo álbum foi como se 
tivesse sido transportada para esse 

lugar e para a excitação dessa época, 
no sentido do deslumbramento que 
um lugar pode ter na nossa infância. 
O ano passado foi muito importante, 
aconteceram-me coisas muito boas, 
apaixonei-me, fiquei noiva, e quando 
comecei este disco andava numa es-
pécie de encantamento. Daí que este 
álbum seja tão cósmico, tão nas nu-
vens, tão sonhador. 
A música acaba sempre por 
reflectir a sua vida íntima? 
Trabalha segundo impulsos de 
inspiração ou tem um método?
Não sou muito consciente dos proces-
sos criativos. Algumas partes dos te-
mas – nomeadamente as guitarras – 
eram coisas que já havia gravado há 
uns anos, por exemplo. Ou seja, cada 
canção é criada com uma respiração 

É música coral mas como nunca a ouvimos. São muitas vozes mas afi nal 
é apenas uma. É a voz da americana Julianna Barwick do excelente 

“The Magic Place”, que virá apresentar dentro de duas semanas a Portugal, 
esse lugar que ela diz ser também mágico. Vítor Belanciano

Esteve em Lisboa em 2007, “o sítio mais caloroso” 
onde já esteve e onde conheceu Noiserv, projecto 

português para quem fez uma remistura

Nas nuvens como Juliann

É música 
é apen
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mais fácil se eu fizesse canções de 
uma forma convencional, mas dessa 
forma não seria eu. 
Sempre trabalhou sozinha. É 
opção ou contingência? Nunca 
pensou, por exemplo, num 
produtor?  
Até agora tenho gostado de trabalhar 
assim, mas não sei como irá ser no 
futuro. Gosto de viajar, tocar, traba-
lhar e gravar, sozinha. Mas estou aber-
ta a colaborações e a explorar outras 
técnicas de gravação, ou mesmo a 
trabalhar com um equipamento à sé-
ria...[risos]. 
Em Março virá a Portugal para 
actuar em Lisboa e Coimbra. 
Tenta reproduzir os ambientes 
dos discos em palco ou, pelo 
contrário, prefere apresentar 
qualquer coisa de diferente?
Tento recriar as canções ao vivo mas 
raramente consigo fazê-lo de forma 
fiel – porque é impossível a maior par-
te das vezes, até do ponto de vista 
técnico – por isso acaba por ser sem-
pre diferente. Há canções que nos 
discos têm a duração de três minutos 
e que ao vivo acabam por durar sete 
ou oito, porque gosto de me deixar ir, 
tentando harmonizar ao máximo as 
melodias, de forma a criar o ambien-
te que desejo. É diferente nesse sen-
tido. Diria que a minha música não é 
fácil de recriar ao vivo. Às vezes até 
me surpreendo com a forma como 
acabo por fazê-lo. É diferente de rein-
terpretar uma canção que se compôs 
para guitarra e voz. As harmonias têm 
um sentido preciso nesses casos. Na 
minha música acontecem demasiadas 
coisas dispersas ao mesmo tempo. 
A sua música é frágil e actua 
sozinha. Como é a sua relação 
com a exposição nesse contexto? 
Não se sente desprotegida? 
Não me sinto totalmente confortável 
com a situação, mas também não en-
tro em pânico. Não sou uma performer 
nata, mas gosto de cantar, de tocar em 
diferentes sítios e conhecer pessoas 
muito diversas. Essa é uma das partes 
mais interessantes desde ofício. 
Conheceu pessoas a última vez 
que esteve em Portugal? 
Sim. Passei em Lisboa alguns dos me-
lhores momentos da minha vida e 
estou ansiosa por voltar. Estive aí mais 
de dez dias. Tinha acabado de chegar 
de Londres, negra e dura, e Lisboa 
parecia tão bonita em contraste e, 
depois, conheci pessoas de quem pos-
so dizer que são amigos para a vida. 
Parece que foi há tanto tempo, em 
2007. Posso dizer que Lisboa foi o sí-
tio mais caloroso onde já estive. Re-
cordo-me que, no dia de regresso a 
casa, chorei e tudo. A sério. Desta vez 
vou levar o meu pai. Quero que ele 
conheça Portugal. 
Chegou inclusive a fazer uma 
remistura para um projecto 
português (Noiserv) o que não é 
nada vulgar no seu trajecto. 

Sim, não é o tipo de coisa que faça. 
Mas conhecemo-nos em 2007 e ele 
pediu-me para o fazer. Mas não quero 
ser uma “menina de remisturas”, é 
verdade. Nesse caso foi especial. Tinha 
acabado de fazer uma remistura para 
os Radiohead e disse para mim pró-
pria: ‘porque não?’ Mas não é o meu 
tipo de coisa. Fi-lo porque encontrei 
aí pessoas calorosas e isso não se es-
quece. Os lugares são também são as 
pessoas. E isso também é mágico.

Ver crítica de discos pág. 28 e segs.

e um tempo próprios. Não penso mui-
to quando estou a fazer música. É 
como se fosse procurando intuitiva-
mente os diferentes elementos que a 
canção necessita para atingir um pon-
to que me satisfaça. Neste disco há 
mais instrumentação do que nos an-
teriores. Muitas vezes são coisas que 
vou arquivando. Gravo tudo. Mesmo 
os efeitos vocais. E depois vou buscá-
los quando necessito. É como se fosse 
um trabalho de edição. Não me pre-
ocupo que cada álbum funcione como 
tal, mas no fim de contas acaba por 
suceder. Mas é um processo. Não é 
nada planeado. 
Toda a gente se preocupa em 
ser original hoje em dia, sem 
perceber que é essa ânsia que 
acaba por criar obstáculos para 
que tal aconteça. No seu caso 
dir-se-ia que aquilo que produz 
é único, de forma muito simples.
É verdade. Há demasiada preocupa-
ção em tentar ser diferente deste ou 
daquele em vez de cada um tentar 
encontrar a sua voz. Fiz o meu pri-
meiro disco a partir de arranjos vocais 
gravados com o lixo dos meus ami-
gos... [risos].  A sério. Os pedais de 
efeitos, as fitas de gravação e o com-
putador que utilizei foram-me dados 
por amigos que já não os utilizavam. 
As coisas aconteceram assim. Adaptei-
me ao que tinha. Hoje é diferente, mas 
a filosofia é a mesma.
Continua a gravar os seus discos 
no quarto lá de casa?
Este foi um pouco diferente. Não estive 
propriamente num estúdio sofisticado, 
mas aproveitei para trabalhar num es-
paço diferente, uma caixa de música. 
Um quarto mais sofisticado...[risos]. 
Não ouvia barulho de helicópteros, 
mas não era totalmente isolado. 
Cantou em coros de igreja 
e da escola na infância. Ter 
escolhido a voz – com recurso à 
tecnologia – como instrumento 
primordial na feitura das suas 
canções, acabou por constituir o 
desenvolvimento natural dessa 
sua relação com a vocalização? 
Sim. Sempre adorei coros, cânticos, 
camadas e camadas de vozes sobre-
postas. Acabou por ser natural utilizar 
essas noções, alterando-as e transfor-
mando-as, recorrendo a pedais de 
guitarra, ao piano, que estudei quando 
era miúda, e a máquinas de “loops”.  
As canções não têm letras, 
nem estrutura convencional. 
Estão mais próximas da ideia 
de abstracção, com sucessivas 
texturas. Nunca imaginou torná-
las mais acessíveis? 
Mas eu acho-as extremamente aces-
síveis...[risos]. A maior parte das pes-
soas já ouviu música coral. Aquilo que 
faço acaba por ser isso. Claro que, 
para algumas pessoas, talvez fosse 

nna Barwick 

“Há demasiada 
preocupação 
em tentar ser 
diferente deste 
ou daquele em vez 
de cada um tentar 
encontrar a sua voz”
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“Vou deixar no camarim a minha ti-
midez”, canta ele. “Vou ser actor, até 
que enfim”, canta logo a seguir. Estes 
são os primeiros versos da primeira 
canção de “Fados, Fantasmas e Fo-
lias”, o novo álbum de José Medeiros. 
Tudo mentira, poderíamos dizer – só 
para provocar. Tudo mentira - sabe-
mos porque nos sentámos com ele, 
pouco depois do concerto no Teatro 
da Luz, em Lisboa, dia 10 de Feverei-
ro. E José Medeiros, o micaelense que 
nos dirá que o açoriano é a quintes-
sência do ser português, o músico que 
é também actor e realizador (lem-
bram-se de “Xailes Negros” e de “Mau 
Tempo no Canal”?), que é portanto 
homem do teatro, do cinema e da te-
levisão, viajante mundo fora ou pelo 
interior de si mesmo, não demonstra 
sinais de timidez.

A sua carreira musical, tão bissexta 
em edição quanto consistente e entu-
siasmante naquilo que verdadeira-
mente interessa (as canções, senho-
res, as canções), desembocou agora 
nisto. Sete anos depois de “Torna-
Viagem”, álbum que lhe valeu a dis-
tinção com o Prémio José Afonso – 
“somos todos filhos de José Afonso”, 
dir-nos-á -, chega “Fados, Fantasmas 
e Folias”. É um disco onde cabem 
sombras chinesas e valsas, fado-mor-
na e uma baleia branca (essa mesmo) 
fugindo em mar alto. Um álbum onde 
a fantasia não se refugia da dura rea-
lidade: é possível dançar no Eden Ca-
baret enquanto ecoam na memória 
versos como estes: “tanta água à mi-
nha volta / e eu quase a morrer de 
sede.”

José Medeiros, homem de voz gra-
ve e profunda que tanto vemos abrir 
os olhos num largo sorriso quanto a 
cerrá-los, perdido no pensamento 
quando a pergunta o exige, é um se-
riíssimo bon-vivant, alma grande e 
figura especial a que devíamos prestar 
mais atenção.

Músico sem fronteiras
Como é que tudo começou para Me-
deiros, 59 anos, ele que compôs a 
primeira canção aos 18, para uma pe-
ça de teatro no Liceu Antero Quental, 
em São Miguel, em que foi também 
“actor, contra-regra e assistente de 

cena”? Ele que gravou os primeiros 
singles, “Pedrada no Charco / Dia de 
Chuva na cidade” em 1978? Começou 
antes de tudo isso. Atentemos na ge-

nealogia: “O meu pai era pianista, o 
meu avô fazia caracterizações, as mi-
nhas tias eram cantoras e actrizes, as 
minhas primas eram comediantes, o 
meu tio era dançarino.” Como não 
há-de ele ser um músico que não vê 
fronteiras entre o teatro, a música e 
a encenação? “A canção é sempre um 
sincero fingimento. Mesmo as can-
ções de amor são sempre ficções. Du-
rante muito tempo, a minha activida-
de musical seguia a minha profissão, 
que era até há alguns anos a de reali-

Navegar é preciso
José Medeiros é um segredo bem guardado e urge conhecê-lo. Ficcionista da canção, 
navega e navega: pela imaginação, pela história, pelas rotas da música que atravessa 

o Atlântico. Ali o descobrimos: açoriano de espírito e nascimento a caminho de qualquer 
coisa. “Fados, Fantasmas e Folias” é o seu último álbum. Mário Lopes

zador de televisão. Por isso, encaro 
sempre a canção como uma pequena 
história, à semelhança de Jacques 
Brel. Se estiver a falar dos baleeiros 
dos Açores, faço-o com a maior sin-
ceridade e admiração do mundo, mas 
uma canção é sempre um espelho, 
logo uma ficção.”

Dito aquilo, como não há-de ser ele 
este músico que preenche as canções 
de histórias-ficções, autor de imagi-
nação fecunda (“Cinefilias e Outras 
Incertezas” era o título do seu álbum 
de 1999), capaz de nos transportar de 
Buenos Aires a Alfama com o espírito 
de “Fernão Mentes Minto”, de meter 
Puccini e Nino Rota e Beckett em mú-
sica de “teatrice” com sabor a Weill 
e, depois, sempre, regressar ao centro 
de tudo? – que, nele, é inevitavelmen-
te os Açores: “costumo dizer que o 
açoriano é a quinta-essência do ser 
português, porque houve momentos, 
nomeadamente durante os Filipes [de 
Espanha], em que os açorianos eram 
os únicos portugueses, e por ter esta 
necessidade, tal como os ‘argonau-
tas’, do ‘navegar é preciso’, de ultra-
passar a lonjura e construir pontes; 
pontes que quando não podem ser 

físicas, que sejam outras.”
O duplo “Fados, Fantasmas e Fo-

lias” é, precisamente, um álbum de 
pontes. Nasceu ao longo dos últimos 
anos, com o acumular das canções 
que José Medeiros tinha na gaveta, de 
outras que resgatou a trabalhos tea-
trais, como “Sorriso da Lua nas Crip-
tomérias” (as criptomérias são árvo-
res de origem japonesa que encontra-
mos em São Miguel), ou a telefilmes 
(como “A Ilha de Arlequim”), e daque-
las que, inevitavelmente, foram sur-
gindo durante o processo. Foi regis-
tado entre São Miguel, Vale de Lobos, 
no Algarve, Lisboa, Coimbra ou San-
tiago de Compostela e, nele, Medeiros 
reuniu companheiros como Paulo 
Borges, responsável pela maioria dos 
arranjos, Carlos Guerreiro (Gaiteiros 
de Lisboa), Manuel Rocha (Brigada 
Vítor Jara), Rui Veloso, João Afonso 
ou a galega Uxia. Tudo registado, fi-
camos com isto. O álbum de um can-
tor que descobriu a sua voz com José 
Afonso – “foi uma maré imensa e ge-
nial” - e que se diz apaixonado pela 
“canção teatreira” de Kurt Weill, mas 
que não devemos ouvir um o outro 
como referência.

O ficcionista da canção navega e 
navega: pela imaginação, pela histó-
ria, pelas rotas da música que atraves-
sa o Atlântico nos dois sentidos. É ali 
que o descobrimos: o açoriano de es-
pírito e nascimento, o argonauta em 
viagem sem fim, a caminho de qual-
quer coisa. Interessa que navegue, 
interessa a vida que brota da sua voz 
inconfundível, das expressões de cor-
po que, nos concertos, se tornam 
também elas linguagem musical. Não 
mentimos. Poderão confirmá-lo dia 
11 de Março, no Centro de Artes de 
Sines, e dia 12, no Cineteatro Loule-
tano, em Loulé. São os próximos por-
tos de paragem deste admirável via-
jante.

“O açoriano é a 
quinta-essência do 
ser português, porque 
houve momentos, 
nomeadamente 
durante os Filipes 
[de Espanha], em que 
os açorianos eram 
os únicos 
portugueses, e por ter 
esta necessidade do 
‘navegar é preciso’, de 
ultrapassar a lonjura 
e construir pontes”

José Medeiros, homem de voz 
grave que tanto vemos abrir os 

olhos num largo sorriso quanto 
a cerrá-los, perdido no 

pensamento quando a pergunta 
o exige, é um seriíssimo bon-

vivant, alma grande a que 
devíamos prestar mais atenção
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“Algures”, o novo filme de Sofia Cop-
pola depois de “As Virgens Suicidas”, 
“Lost in Translation” e “Marie Antoi-
nette”, é a história de um actor de 
sucesso que, forçado a tomar conta 
da filha adolescente que teve de um 
casamento falhado, compreende o 
vazio em que a sua vida se tornou mas 
não vê bem como lhe escapar.

Oh, não!, ouvimos o leitor dizer. Lá 
vem mais um filme de menina rica 
sobre meninos ricos que não sabem 
o que fazer da vida. Entre Ferraris que 
só servem para passear nas ruas de 
Beverly Hills e hotéis onde toda a gen-
te parece existir apenas para satisfa-
zer caprichos de gente rica, “Algures” 
quase parece um pedido de desculpas 
por se ser privilegiado: “Ouçam, nós 
também somos gente, também temos 
os nossos problemas” 

Essa leitura implica, primeiro, que 
“Algures” é autobiográfico. Sofia Co-
ppola diz que não. Johnny Marco, a 
personagem central, interpretada por 
Stephen Dorff, baseia-se “numa dúzia 
de pessoas” que conhece, a filha, 
Cleo, interpretada por Elle Fanning, 
é inspirada na filha de um amigo, mas 
embora existam “experiências pes-
soais e memórias” suas no guião há 
“muitas histórias” que foi ouvindo. 

Essa leitura, em segundo lugar, im-
plica – como Hannah McGill explora-
va na edição de Janeiro de 2011 da 
revista “Sight & Sound” ao abordar o 
olhar crítico que “Algures” lança so-
bre a fama - que os ricos, por serem 
ricos, não têm direito a sofrer. Cop-
pola não deixa de dizer que Los An-
geles é hoje um sítio diferente do que 
era há vinte anos - “não havia tablói-
des, nem paparazzi, nem ‘reality-
shows’, era tudo mais inocente” - mas 

insiste que não há nada de especial-
mente pessoal no filme. 

E Stephen Dorff acha que “Algures” 
“não é tanto sobre Hollywood como 
é sobre um pai jovem que tem de se 
tornar num homem. Alguém que não 
sabe realmente o que quer, que está 
apenas a procurar descobrir quem é, 
à procura de terra firme. O que vemos 
no princípio do filme é alguém per-
dido, muito confuso, sozinho, que 
parece bom tipo mas que não tem 
realmente amigos. Ser actor é de cer-
to modo uma profissão muito solitá-
ria – há tanto brilho em Hollywood 
que chega a ser opressivo, a solidão 
que a Sofia captura no filme é muito 
realista.” 

Objecto quase
É quase, neste encontro do Ípsilo 
com a realizadora e com o actor de 
“Algures”, um casamento de opostos. 
De um lado, um actor que não se ca-
la - ou quase. Do outro, uma realiza-
dora que não fala - ou quase. 

O “quase” é importante, porque 
“Algures” é um filme do “quase”: a 
história de um actor que percebe co-
mo a sua vida está aquém, realizada 
por uma cineasta que fez a sua car-
reira a deixar quase tudo por dizer, 
interpretada por um actor a quem 
nunca deixaram ter muito para dizer. 
Stephen Dorff é o cúmplice perfeito 
de Sofia Coppola para “Algures” - ele 
fala, fala, agradece à realizadora o 
“papel mais exigente” que já inter-
pretou, diz (quase) tudo aquilo que 
ela não diz. 

E ela diz muito pouco. Quer na 
conferência de imprensa que acom-
panhou a estreia de “Algures” no 
festival de Veneza, em Setembro, 

quer na roda de imprensa interna-
cional em que o Ipsilon esteve pre-
sente, quer nas entrevistas que deu 
à volta da estreia americana em De-
zembro. Não é má vontade, não é 
falta de educação, não é descortesia 
- “sou uma pessoa muito privada”, 
explica, e “o filme deveria falar por 
si mesmo”, diz ainda. 

O laconismo da filha de Francis 
Ford não é defeito, é feitio – faz parte 
do ADN do seu cinema, daquela sus-
pensão etérea onde as emoções to-
mam prioridade sobre as explicações 
e as narrativas. “Algures” é o “ponto 

sem retorno” dessa suspensão, o fil-
me que a leva mais longe – íntimo, 
minimalista, austero, observacional. 
Deve muito ao cinema americano dos 
anos 1970 (em Veneza, Sofia cita fil-
mes de Los Angeles como “Sham-
poo”, de Hal Ashby, e o seu director 
de fotografia, Harris Savides, igual-
mente a imagem de “Greenberg”, de 
Noah Baumbach) – mas também aos 
trabalhos da cineasta belga Chantal 
Akerman, e sobretudo o seu estudo 
do quotidiano de uma dona de casa 
belga, “Jeanne Dielman” (1975) 

É por esse minimalismo que o mo-

                              O novo fi lme de Sofi a Coppola é mais um fi lme de menina rica sobre meninos ricos 
                                                                                                                                                 momento de graça lá ao f

“Algures” é o “ponto sem
retorno” da suspensão 
do cinema de Sofi a Coppola, 
o fi lme que a leva mais longe 
– íntimo, minimalista, 
austero, observacional

“Sou uma pessoa 
muito privada, 
o filme deveria falar 
por si mesmo”
Sofia Coppola
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ço Stephen, mais conhecido pelos 
seus papéis de vilão em fitas de se-
gunda escolha (“Blade” à cabeça), 
achou “Algures” um papel em ouro, 
um desafio imbatível - “tentar cons-
truir uma ligação emocional sem ter 
de dizer muito. É muito mais difícil 
fazer as coisas com menos pala-
vras.” 

Aparte: Dorff foi um dos grandes 
“roubados” das nomeações para os 
Óscares 2011, independentemente 
de se achar ou não que a interpreta-
ção merecia. O lado demasiado ale-
atório das escolhas da Academia 
deixa por explicar porque é que há 
quem seja nomeado por papéis que 
se fazem com uma perna atrás das 
costas e outros são ignorados por 
papéis que fazem uma carreira – e o 
actor nunca teve papel como este.

O nosso amor de ontem
Mas a verdade é não que foi Dorff o 
único esquecido. “Algures”, apesar 
de ter estado entre os melhores do 
ano para alguma crítica americana, 
passou “ao lado” dos principais pré-
mios do ano e até do grande público 
mundial. A indiferença foi lapidar e 
inexplicável - como se Coppola fosse 

a menina de ontem e, agora que o 
efeito de moda passou, ela não me-
recesse mais que a indiferença. 

A esse respeito, o Leão de Ouro 
que o júri veneziano de Quentin Ta-
rantino lhe deu parece ter sido o 
“beijo da morte”. Mesmo apesar da 
recepção calorosa em Veneza, “Al-
gures” dividira fortemente opiniões, 
entre a rejeição como “mais do mes-
mo” e a aclamação perante um gran-
de momento de cinema (cada um 
que se reveja no que quiser). Dorff 
fala de Coppola, de quem é amigo 
pessoal há anos mas que não fazia 
parte da “companhia de reportório” 
da directora, como uma raridade em 
Hollywood – alguém que tem con-
trole criativo absoluto, que faz o fil-
me que quer, quando quer, como 
quer. 

Mas isso é também parte da expli-
cação para os anticorpos que Sofia 
cria. É como se ela fizesse cinema por 
desfastio: porque o pai é quem é, por-
que pode, porque quer, como uma 
menina mimada que nada tem a dizer 
a não ser aos amigos. Karina Lon-
gworth, num perfil (aliás bastante 
elogioso) publicado na Village Voice, 
falava da Sofia dos anos 1990 como 
uma “Paris Hilton com credibilidade 
artística”. Uma filha de privilégio que 
nunca teria pedido autorização às 
“pessoas certas” para fazer cinema 
e, como tal, vista como uma “intrusa” 
num meio onde ainda existe a ideia 
de se subir a pulso, mostrando traba-
lho.

“As Virgens Suicidas” (1999) gerou 
a curiosidade. Será que a filha Cop-
pola, já que não é actriz, consegue 
realizar? Sim! Consegue! 

“Lost in Translation” (2003) foi a 

rendição. Sim! Ela não só sabe reali-
zar, como tem talento e sabe o que 
está a fazer! E o culto global que o 
filme gerou, de algum modo, tornou-
se numa grilheta à volta do seu pes-
coço. “Lost in Translation” era um 
objecto tão sintonizado com os seus 
dias que nada que Sofia fizesse em 
seguida conseguiria alguma vez re-
produzir as exactas condições de 
temperatura e pressão que o torna-
ram num fenómeno. 

“Marie Antoinette” (2005), a sua 
visão da infame rainha francesa co-
mo uma adolescente perdida num 
mundo adulto, foi a descida da mon-
tanha russa. Sofia passava de “bes-
tial” a “besta”, aquilo que em “Lost 
in Translation” era um achado em 
“Marie Antoinette” passava a ser de 
mau gosto, onde um era subtil o ou-
tro era patudo. Cannes recebeu-o em 
apocalipse, com a esquizofrenia com 
que ergue e desfaz autores: a filha 
não era o pai. E, se ao pai se perdo-
ava tudo (mesmo ter dado a Sofia o 
principal papel feminino do “Padri-
nho III”, 1990, quando Winona Ry-
der desistiu), à filha não se perdoava 
nada (sobretudo desde que aceitara 
o principal papel feminino do “Pa-
drinho III”). 

Mesmo a semelhança temática de 
“Marie Antoinette” com os filmes an-
teriores foi usada contra Coppola: 
aquilo que para alguns realizadores 
é marca de autor para ela era incapa-
cidade de falar de outra coisa, aquilo 
para os outros definia um universo 
consistente no caso dela é estar sem-
pre a falar do mesmo. Presa por cão, 
presa por não ter, Sofia nem por isso 
procura compreender o que faz – diz 
não rever os filmes depois de os fazer, 

Sofi a
pobre menina rica

s que não sabem o que fazer da vida? Retrato de uma realizadora com 
o fundo. Jorge Mourinha, em Veneza

Esta é a história de um actor que 
percebe como a sua vida está 
aquém, realizada por uma 
cineasta, Sofia, que fez a sua 
carreira a deixar quase tudo por 
dizer, interpretada por um 
actor, Stephen Dorff, a quem 
nunca deixaram ter muito para 
dizer 

nem ter uma explicação para a sua 
atracção por momentos de transição 
na vida das suas personagens. 

Mas, com o tempo, talvez tudo isto 
tenha a ver com uma única coisa: So-
fia Coppola não pode fazer outro 
“Lost in Translation”. Estamos sem-
pre a procurar recuperar o tempo 
perdido, reconquistar o momento de 
graça. A fasquia está elevada e é da 
natureza humana querer ultrapassá-

la, mesmo quando é por demais evi-
dente que isso não é possível. Dorff 
di-lo em Veneza: “O grande perigo de 
se ter um papel tão bom é nunca mais 
se conseguir ter um igual. Daí para a 
frente é sempre a cair.” 

E, no caso de Sofia Coppola, aquilo 
que para uns é sempre a cair para ou-
tros é sempre a subir. 

Ver crítica de filmes págs. 32 e segs.

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

ÚLTIMOS DIAS
SÓ ATÉ

27 DE FEVEREIRO
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É um facto; Ryan Gosling está a tor-
nar-se um dos talentos mais disputa-
dos em Hollywood, mas o intérprete 
de “Só tu e eu”/ “Blue Valentine” 
nunca irá ser um ídolo convencional 
de matinées. Já foi nomeado para um 
Óscar como professor toxicodepen-
dente em “Encurralados”/“Half Nel-
son” e, prestação inesquecível, em 
“Lars e o Verdadeiro Amor” apaixo-
nava-se por uma boneca insuflável. 
É natural: para quem foi admitido no 
Mickey Mouse Club aos 12 anos – era 
importante ter nos seus membros 
uma criança canadiana – Ryan está a 
compensar.

“Só tu e eu”, de Derek Cianfrance, 
é simultaneamente um romance e a 
história conturbada do seu fim. Mi-
chelle Williams interpreta a outra me-
tade do casal, que luta para salvar um 
casamento de seis anos. Vemos o prin-
cípio do fim no início e depois há um 
“flashback” até à altura em que os 
dois se conheceram, tempos mais fe-
lizes. Mas para Gosling, 30 anos, a 
relação não está forçosamente no fim. 
“As relações crescem quando as pes-
soas passam por períodos difíceis”, 
diz-nos. “Essas dificuldades mostram-
nos quem somos realmente. Este ca-
sal passa por dias complicados.” 

Afinal: acabam ou não? “Bom, pelo 
menos naquele dia. Eles têm uma 
criança e uma vida juntos e isso não 
acaba assim de um momento para o 
outro quando o filme acaba. ‘E Tudo 
o Vento Levou’ é mais definitivo. Ele 

diz: ‘sinceramente, minha querida, 
estou-me nas tintas’ e vai-se embora. 
Em ‘Titanic’, ele morre e a coisa aca-
ba. Em ‘Blue Valentine’ ela está a 
sentir-se sufocada. Percebo que quei-
ra dar um tempo.”

“É um filme romântico e sim é um 
filme sexy”, continua. “Enfrenta a ver-
dade das relações. Que são complica-
das. Quando se vê muitos filmes, as-
sume-se que o amor se comporta de 
determinada maneira e quando a nos-
sa vida se revela diferente dos filmes, 
pensamos que a devemos mudar. Es-
tamos atrás de uma imagem que é 
uma distorção da realidade. Já filmei 
muitas cenas de sexo, mas nenhuma 
como aqui, de forma íntima”. Como 
é que se prepara? Bebe? “Não, se as-
sim fosse a coisa corria o risco de se 
tornar real! É preciso ter cuidado. Mas 
connosco não houve problema.” 

Até aos limites
Gosling não é sempre cuidadoso. Nu-
ma cena improvisada, em que o rea-
lizador lhe disse para insistir com a 
personagem de Williams, saber o que 
se passava com ela (ela está grávida, 
de outro homem), ele começou a es-
calar pelas grades da Manhattan Brid-
ge até ao topo. 

“Filmámos durante horas, Michel-
le não me respondia e o sol estava a 
desaparecer e estávamos a perder luz, 
e até já estávamos a filmar para além 
do tempo que nos tinham autorizado. 
Eu estava desesperado, quase me ma-

tei. Foi estúpido. Quando acabámos 
a take, havia lágrimas nos olhos da 
equipa.” Michelle continuou “cool”. 
“Ela puxou as coisas até ao limite. É 
como disse o Derek: eu sou a rapa-
riga e ela é o rapaz. É o contrário do 
padrão da maioria dos filmes, onde 
os homens são sempre quem se 
vai embora e as mulheres que-
rem ficar.”

Em última análise Gosling 
levou a personagem até 
limites que nem ele 
nem Cianfrance ti-
nham imaginado. “Não 
percebo como funciona a represen-
tação. Para mim é um mistério. O que 
é nosso e o que não é e quanto da 
personagem somos nós, nunca en-
tenderei. É difícil fazê-lo e sabê-lo ao 
mesmo tempo.”

A primeira vez que falou sobre 
“Blue Valentine” com Cianfrance ti-
nha 23 anos e acreditava ser demasia-
do novo para fazer de pai de uma 
criança de seis anos - como acontece 
na última parte da história. A espera 
de seis anos acabou por ser apropria-
da. “Todo o filme é um estudo do tem-
po e dos seus efeitos, físicos e emocio-
nais”, diz Gosling. “Acho interessante 
e aprendi muito com isso. Olhando 
para trás, foi a experiência mais gra-
tificante da minha carreira.”

Filho de Thomas e Donna Gosling, 
que se divorciaram quando o filho era 
criança, Ryan foi criado na religião 
Mormon. Criança hiperactiva, crian-

do problemas na escola - passou a ter 
aulas em casa – encontrou uma base 
de apoio: cantar com a irmã mais ve-
lha, Mandi, em casamentos. Foi acei-
te no Mickey Mouse Club onde, se-
gundo ele, a sua incapacidade para 
cantar e dançar o faziam sempre apa-

recer no início e só depois no fim de 
números musicais que tinham 

como vedetas Justin Timber-
lake, Christina Aguilera 
e Britney Spears. Mas 

voltou a ter problemas quando foi 
apanhado a esclarecer as ra-

parigas sobre as várias 
posições sexuais. “Di-

ziam que eu era de-
masiado sexual pa-

ra trabalhar para a Dis-
ney. Eu acho que era normal. Eu 
nunca toquei naquelas raparigas.”

Depois de mudar para Los Angeles, 
aos 16 anos, teve o papel principal em 
“Young Hercules”, série onde pôde, 
enfim, ser ele próprio. Uma década 
depois, estava no centro das atenções 
devido à sua nomeação para o Óscar 
por “Half Nelson” e pelo excêntrico 
“Lars and the Real Girl”. Ele é, de fac-
to, um excêntrico nato. De todas as 
suas personagens é com Lars que 
mais se identifica - a boneca do filme, 
para que conste, está hoje na sua sala 
de estar “Pu-la a ler um livro, à janela. 
Mudo o livro uma vez por mês, para 
ela não se aborrecer”, brinca.

“Eu sou a rapariga”
Ryan Gosling quer fi car na relação – com Michelle Williams. Como disse o realizador de “Blue 

Valentine”, ele é a rapariga. Entrevista com um nada convencional ídolo de “matinées”. Helen Barlow

Ver crítica de filmes págs. 32 e segs.

ando acabámos 
s nos olhos da

ntinuou “cool”.
até ao limite. É
eu sou a rapa-
o contrário do

os filmes, onde
re quem se 
heres que-

e Gosling 
até
e 
i-
“Não 
ona a represen-

m mistério. O que 
o é e quanto da 

do problemas na es
aulas em casa – enc
de apoio: cantar co
lha, Mandi, em cas
te no Mickey Mou
gundo ele, a sua in
cantar e dançar o fa

recer no início e s
números mus

como ved
lallllllllllllllllll ke, C
e Brit

voltou a ter pro
apanhado 

pariga
pos

z
m

“Não percebo como 
funciona 
a representação. Para 
mim é um mistério. 
O que é nosso e o que 
não é e quanto 
da personagem somos 
nós, nunca 
entenderei”

“Blue Valentine” 
é simultaneamente um 
romance e a história 
conturbada do seu fim; Michelle 
Williams interpreta a outra 
metade do casal
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concretos de água misturados com 
frases em francês e sons 
reconfortantes de órgão em 
comunhão com cliques electrónicos. 

Como James Blake estamos 
perante alguém que faz pop 
electrónica, ou música de dança 
electrónica, que de forma alguma se 
dança. Um disco que ocupa um 
mundo próprio, inacabado, de 
inúmeros detalhes, com samples 
vocais de blues, pianos meditativos 
que remetem para a música clássica 
contemporânea, batidas lânguidas 
digitalizadas, resquícios de jazz 
africano, fragmentos de subgraves 
próximos do dubstep e minimalismos 
electrónicos, expostos em canções 
pacientes, introspectivas e contidas.

Pode parecer uma grande 
confusão. Pode sugerir um espaço 
sobrelotado. Mas não é verdade. 
Nicolas Jaar organiza todas as peças 
com grande discernimento, 
compondo canções algures entre o 
digital e o acústico, recorrendo a 
samples vocais ou à sua voz, sem 
perder o fio narrativo a uma música 
inclassificável. 

Antes muitos outros o fizeram – de 
Matthew Herbert aos The Books, por 
exemplo – mas dir-se-ia que há uma 
nova geração que já cresceu a ouvir 
as mais diversas músicas sem 
inibições de qualquer espécie (do 
tecno minimal ao jazz), conciliando 
as mais diversas ferramentas de 
trabalho e escolas (do ‘sampler’ ao 
piano clássico), baralhando todas 
essas referências e pondo-as ao 
serviço de um universo próprio.

Boa rapariga dos 
bosques

Lia Ices
Grown Unknown
Jagjaguwar; distri. Popstock

mmmmn

Ao ouvir-se o 
segundo álbum da 
nova-iorquina Lia 
Ices, tem-se a 
sensação que a cada 
frase sua parece 

colar-se uma voz, baixinha, que 
segreda “Joanna Newsom”. Vai-se 
apurado o ouvido e se não é mesmo o 
nome da ninfa da harpa então será 
seguramente uma outra frase, 
igualmente soprada com uma 
delicadeza extrema: “Enya em bom”. 
Ou seja, se há aqui algo de new age, 
não soa como se fosse música para 
sessões de massagens ou para 
acender pauzinhos de incenso, mas 
sim para uma fruição auditiva em 
completa desaceleração. Não é 
preciso acreditar em unicórnios para 
entrar rendido neste universo 
vagamente barroco, ligeiramente 
pop, tangencialmente folk, 
timidamente épico, 
desbragadamente sedutor.

Vinda de Brooklyn, Ices pouco 

partilha com as bandas de rock 
nervoso e estratégicas citações de 
música africana que por ali têm 
pululado nos últimos tempos. Ices, 
aliás, tem pouco de ambiente 
urbano, e para lá de se pensar em 
Joanna Newsom – aqueles requebros 
de voz em zona etérea só não pagam 
direitos de autor a Newsom porque, 
enfim, a patente deve estar registada 
por Kate Bush –, é bem capaz de ter o 
número de Cat Power na sua agenda 
telefónica. Garantido é que, no seu 
telemóvel (a tê-lo, que isto é criatura 
dos bosques e qualquer aposta em 
tecnologia poderá sair 
completamente ao lado) se encontra 
o número de Justin Vernon, vocalista 
do grupo Bon Iver (que dá uma ajuda 
no tema “Daphne”).

As ligações aos Bon Iver não se 
esgotam aqui. Tal como o grupo fez 
com “For Emma, Forever Ago”, 
também Lia Ices se retirou para uma 
cabana no meio de uma floresta do 
Vermont, onde passou meses a 
arrancar este disco à sua criatividade. 
Nesse retiro invernal, andou a atear 
fogo para se aquecer, a fazer o seu 
próprio pão e outras tarefas de 
sobrevivência de quem assume o 
isolamento do resto do mundo para 
se concentrar na sua arte. E quando 
este plano de trabalho ameaçava 
torná-la uma hippie incurável, de 
atribulada relação com qualquer 
calçado e capaz de comunicar com 
animais, fechou a porta e saiu de lá 
com este notável “Grown Unknown”, 
que tem a sua dose de delírio 
mitológico mas se mantém 
exemplarmente sóbrio.

Como boa rapariga dos bosques, 
perita em deixar pistas falsas pelo 
caminho, Lia Ices inicia “Grown 
Unknown” com um tema que parece 
sacado de alguma pilha de lados-b de 
Neil Young. E a partir daí vai 
desenhando nove temas de uma 
beleza inspirada, e que apesar das 
coordenadas evidentes identificáveis 
em Joanna Newsom ou Cat Power, faz 
deste disco um objecto tão singular e 
personalizado quanto cativante. 
Gonçalo Frota 

O lugar mágico de 
Julianna Barwick 

Julianna Barwick
The Magic Place
Asthmatic 
Kitty, 
distri. 
PopStock

mmmmn

Diz a 
biografia 
que as 
paisagens 
sónicas de 
Julianna 

Barwick são inspiradas pelo 
facto de ter crescido no 
Louisiana e no Missouri, 

onde cantava semanalmente na 
congregação da igreja e nos coros 
escolares. É verdade. Mas qualquer 
pessoa que mergulhe na sua música, 
chegará à conclusão que aquele 
espaço emocional é capaz de ser 
apropriado por todos. 

As composições, baseadas em 
repetições vocais predispostas em 
camadas e em reverberações, 
parecem replicar as de um grupo 
vocal. Normalmente os temas 
começam quase imóveis, silenciosos, 
através da utilização de um simples 
refrão. Depois as peças vão sendo 
construídas em sedimentos até se 
tornarem intrinsecamente 
complexas, uma onda sonora 
voluptuosa à qual é impossível 
escapar.  

Aparentemente é música feita com 
grande simplicidade. E até certo 
ponto é verdade. No entanto não é 
nada fácil encontrar-lhe pontos de 
contacto. Sim, pode pensar-se em 
compositores da renascença, na 
simplicidade harmónica de algumas 
peças de Arvo Part, em Virginia 
Astley, pelo lirismo na forma como o 
piano é tocado, nas vozes búlgaras 
que a 4 AD ajudou a popularizar nos 
anos 80, em “Person Pitch” de Panda 
Bear, na forma como trabalha os 
efeitos, e até em nomes da pop 
contemporânea que têm encontrado 
pontos de ligação com a clássica (de 
Final Fantasy a Joanna Newson). 

Mas existe qualquer coisa de 
experienciado na música de Julianna 
que só ela parece conseguir explanar, 
num misto de técnicas corais e 
abstrações exploratórias. E fá-lo 
utilizando apenas vocais 
circulatórios, criando uma hipnose 
de vozes e sons (ocasionais piano, 
guitarra, percussões e efeitos 
electrónicos) capazes de criar uma 
respiração comum, calma e 
introspectiva. Um lugar mágico, sem 
dúvida. Vítor Belanciano 

Teatro de viagens

José Medeiros
Fados, Fantasmas 
e Folias
Algarpalcos

mmmnn

José Medeiros, 
voz bissexta da 
música 
portuguesa 

(voz grave, 
voz 
gravíssima 
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O talento 
precoce de 
Nicolas Jaar 
Depois de James Blake, 
eis outro talento precoce 
que utiliza aprendizagem 
clássica e ferramentas 
tecnológicas, para expor 
um universo próprio..  Vítor 
Belanciano 

Nicolas Jaar
Space Is Only Noise
Circus Company, distri. Flur

mmmmn

Talvez não passe de 
mera coincidência, 
mas a verdade é que 
o início deste ano 
está a ser dominado 
por lançamentos de 

gente muita nova e com alguns 
pontos de encontro estéticos. 

Primeiro foi James Blake, 22 anos, 
com o álbum homónimo de estreia. 
Depois Jamie xx (do grupo The xx), 
também de 22 anos, que recriou o 
álbum do ano passado de Gil Scott-
Heron, resultando daí “We’re New 
Here”. E eis que agora surge o longa-

duração de estreia de Nicolas 
Jaar, 21 anos, americano 
que foi viver para o Chile 
muito novo, tendo 
regressado a Nova Iorque, 
onde está a estudar, 
enquanto faz música nos 
tempos livres. 

É a partir daí que 
desde 2009 tem dado 
nas vistas com uma série 
de singles e remisturas. 
Diga-se desde já que o 
álbum de estreia é 

outra coisa. Um 
difícil de 

descrever. Ele diz 
que a sua 
principal 
influência é o 
chileno, a viver 
em Berlim, 
Ricardo 
Villalobos, 
prováveis 
reminiscências 
da passagem 
pela América 
Latina, mas 
apenas a 
espaços isso se 
pressente. A 
estranheza 
começa logo 
ao primeiro 
tema, “Etre”, 
com ruídos 
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JoJosésé M Medeiros
FaFadodos, Fantas
e e FoFolias
AlAlgagarpalcos
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Como boa rapariga dos bosques, Lia é perita em deixar pistas falsas pelo caminho

julianna: um lugar mágico, sem dúvida

Nicolas Jaar: 
um disco que 
ocupa um mundo 
próprio
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Jazz 

O poder 
aos novos
Excelente registo de estreia, 
confirma o momento 
de grande forma do jazz 
nacional. Rodrigo Amado

Hugo Carvalhais
Nebulosa
Clean Feed, dist. Trem Azul

mmmmn

Hugo Carvalhais, 
contrabaixista e 
compositor, era até 
há bem pouco 
tempo um ilustre 
desconhecido, algo 

que muda com a edição deste 
“Nebulosa”, o seu primeiro álbum 
em nome próprio, e sobretudo com o 
excelente concerto de apresentação 
que o contrabaixista deu na última 
edição do Festival Jazz.pt. Desde 
então, Carvalhais tem sido referido 
como exemplo de uma nova geração, 
poderosa, de músicos surgidos no 
norte do país. Gravado com Gabriel 
Pinto, no piano e sintetizador, Mário 
Costa na bateria, e com a 
participação do músico norte-
americano Tim Berne, no saxofone 
alto, “Nebulosa” destaca-se na 
paisagem discográfica nacional 
recente.

Composições “abertas”, com 
ambientes fortes e bem definidos, 
uma estética bem equilibrada entre 
referências ao passado (sobretudo no 
trabalho de Gabriel Pinto a evocar 
subtilmente o melhor de Joe Zawinul) 
e uma linguagem moderna e 
altamente pessoal, e ainda um 
enorme espaço onde cabe toda a 
criatividade solista de Berne rodeado 
pela excelente comunicação – intensa 
e sensível – entre os três músicos 
nacionais. Constituindo o tipo de 
som que cresce com sucessivas 
audições, “Nebulosa” surpreende 
ainda pelo som maduro dos três 
jovens instrumentistas – os quatro 
temas em que o saxofonista não 
participa (destaque para “Impala”) 
mantêm por completo a tensão e o 
nível de interesse do disco – e pelo 
facto de Berne ter gravado estas 
faixas por “overdub” - são poucos os 
músicos que conseguiriam atingir 
este grau de espontaneidade e 
orgânica tocando por cima de música 
préviamente gravada. Formado em 
pintura pela Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto e 
assumindo-se como auto-didacta, 
Carvalhais deixa no ar as maiores 
expectativas para os seus próximos 
passos, afirmando-se definitivamente 
como um dos mais promissores 
músicos da nova geração.

de expressividade), 
regressa aos discos 
sete anos depois de 
“Torna-Viagem”, o 
álbum pelo qual 
ganhou o Prémio 

José Afonso. José Medeiros, açoriano 
viajante (ele dirá que é pleonasmo 
juntar tal adjectivo ao substantivo), 
cantor de teatros e cinema, esperou 
sete anos mas deitou tudo cá para 
fora - “Fados, Fantasmas e Folias” 
tem vinte e sete canções divididas 
por dois CDs, e outras tantas 
digressões pela história e pela 
intimidade.

Começa com arpeggio de piano e a 
voz que se apresenta, quente e 
imponente, tão capaz de humor 
quanto de solenidade: “vou deixar no 
camarim a minha timidez”, canta, 
antes de avançar em ritmo vaudeville 
com Brecht assobiando a melodia à 
distância. José Medeiros não perde 
tempo. À primeira canção, revela 
aquilo que tem de único: sendo autor 
formado e firmado na revolução da 
música popular portuguesa operada 
nos anos 1970, o seu gosto pela 
dramatização do verso, a forma como 
se põe em cena em cada canção, 
transformam-no num arquipélago 
sem par.

E é assim que, entre tangos saídos 
do fado (“Valsinha dos perdidos e 
achados”), desvios a Oriente, com 
Fernão Mendes Pinto no 
pensamento, nas flautas e melodia de 
“O movimento da sombra chinesa” 
(partilhada com João Afonso), ou 
nessa belíssima “Moby Dick (A 
canção de Ismael)” despojada a 
guitarra e piano, José Medeiros surge 
perante nós como sonhador de mil 
viagens, amante das rotas e sons do 
Atlântico que canta naquela sua voz, 
imensa voz, que trata as palavras com 
a justiça que elas exigem e merecem. 
Todas as canções que aqui citámos 
pertencem ao primeiro CD do álbum. 
Porque ele é, na verdade, “o” disco. É 
certo que não podemos desmerecer 
algo como a força telúrica, primeva, 
de “Balada da Praia do Norte” (a sua 
voz e a sanfona de Carlos Guerreiro 
em encontro magistral), mas falta ao 
segundo CD, onde se encontram 
várias canções resgatadas a bandas 
sonoras que Medeiros compôs para 
peças de teatro ou telefilmes, o 
sentido de unidade (de viagem lá 
está) que o primeiro 

revela. 
M.L.

O fado vê-se 
ao espelho

Cristina Branco
Não Há Só Tangos em Paris
Universal

mmmmn

Olhar para uma 
cidade e ver outra. 
Ouvir uma música 
e escutar outra. 
Cantar aquilo que 
transborda da alma 

e cada frase sair, inesperadamente, 
com legendas. E nisto, neste 
desajuste entre realidade e projecção, 
perceber um caminho, pressentir 
uma ligação e ganhar um concurso 
público para a empreitada de uma 
obra de engenharia que ligue os dois 
pontos. Exemplificando: olhar para 
Lisboa e ver Buenos Aires. Ouvir um 
tango e escutar um fado. Cantar um 
tema de Gardel como se fosse de 
Amália. Seguir as notas em cascata da 
guitarra portuguesa de Carlos 
Paredes como se fosse o bandonéon 
de Astor Piazzolla. Foram estes 
reflexos “falsos” que Cristina Branco 
quis trazer para o seu “Não Há Só 
Tangos em Paris”. A ideia – de coser 
os universos destas duas canções – 
não é nova. Mas é nova enquanto 
ideia de Cristina Branco. E isso 
justifica-a por si só.

Mas à fadista, como sempre 
acontece, não lhe chega esboçar um 
encontro de músicas que, por obra 
do acaso, se encontrem debaixo de 
um qualquer tecto comum ao 
resguardarem-se momentaneamente 
de uma intempérie. Daí que nessa 
busca de pontos de confluência, 
Cristina Branco insira aqui uma 
terceira coordenada, a de Paris, com 
dois sentidos evidentes: o primeiro, 
da ordem conceitual, diz respeito à 
ideia de exílio, de expatriados, da 
música enquanto reduto identitário e 
memória última das origens; a 
segunda, da ordem da interpretação 
e bem mais prática, diz-nos que aqui 
há tangos, é verdade, mas que são 
cantados por alguém que se 
encontra, igualmente, fora do seu 
perímetro de segurança. Os tangos – 
tal como os fados –, em quem não os 
canta desde sempre, são 
comandados por um 
tactear intuitivo na 
interpretação, a que 
importa mais 
apreender-lhe o tom 
do que aprender-lhe 
as voltas. Paris 
permite ainda 
trazer à baila 
Baudelaire, 
enquanto 

evocador 

da viagem constante de 
“Não Há Só Tangos em 
Paris”, e dessoutro 
francês “por empréstimo”, Brel, com 
um tema – “Les Désespérés” – 
também ele a pensar nos barcos a 
transbordar de gente à procura de 
melhor sorte.

Sabiamente, portanto, Cristina 
Branco lança-se aos tangos como se 
fossem fados, aos fados como os seus 
fados (belissimamente enviesados, 
devidamente descolados da mais 
castradora tradição), e no meio disto 
inventar um disco espantoso, 
despido, brilhantemente ajudado 
pelo acordeão de Ricardo Dias e do 
piano de João Paulo Esteves da Silva. 
Como canta em “Não É Desgraça”, 
por mais voltas que dê, Cristina 
branco tem “o fado teimosamente no 
coração e na boca”. Mas para bem de 
todos nós, o seu fado, de uma 
elegância extrema, permanece feito 
de uma matéria de pura elegância, 
uma provocação aos sentidos que 
casa na perfeição com a ideia de 
tango. Mais uma vez, Cristina Branco 
atira-se para fora de pé, mas 
rapidamente reclama como seu mais 
um pouco de território estranho. 
Gonçalo Frota

Michael Leonhart & The 
Avramina 7
Seahorse and The Storyteller 
Truth & Soul

mmmmn

Aí está um desses 
discos fun(k)tástico, 
que não vai a lado 
nenhum. Não é 
música comercial, 
mas também não é 

uma revolução, nem uma coisa da 
tendência. É simplesmente um disco 
transversal de boa cepa, que intriga e 
exige muitas audições até se começar 
a absorver. Assina-o Michael 
Leonhart, menino-prodígio que com 
apenas 17 anos ganhou o seu 
primeiro Grammy, vindo desde então 
a acompanhar os Steely Dan e a 
colaborar com meio mundo dos A 
Tribe Called Quest a Yoko Ono, 
passando por Caetano Veloso. Aqui, 
já o seu sétimo álbum em nome 
próprio, ele convoca um escol de 
pesos pesados da cena funk 
revivalista de Brooklyn liderada pelos 
Dap Kings (Sharon Jones, Amy 
Winehouse), mas o que produz com 
eles reunidos sob a sigla The 
Avramina 7 é tudo menos uma festa 

retro funk, dessas que agora estão 
na moda. “Seahorse and The 
Storyteller” tem por guião o 
idioma funk, sobretudo o seu 
jogo de guitarras sincopadas e 
ritmos chocalhados, conjugado 

com um sortido de referências 
dispares, onde se destacam riffs de 
sopros estilo paquete, como 
escutados nos clássicos de 

afrobeat, vocais e letras aquáticas 
que reconduzem à pop 

psicadélica inglesa dos anos 60, 
ou ainda percussões indianas 
em cascata à moda de 

Bollywood. Essas são as premissas, 
mas o que fazem com elas os 
Avramina 7 sob a batuta de Michael 
Leonhart é definitivamente outra 
coisa. Todos os temas soam como 
peças inacabadas, ainda em ensaio e 
turbilhão criativo, evitando sempre o 
tipo de consumação dançante para 
que progride naturalmente o funk. 
Pode-se censurar a Leonhart não dar 
o passo seguinte e tornar a sua 
música mais imediata, mas é muito 
mais interessante apreciá-la assim 
mesmo neste estado de constante 
laboratório. Luís Maio

Radiohead
The King Of Limbs
Radiohead; distri. XL

mmmnn

Chegados ao oitavo 
álbum, o segundo 
editado em 
histérico ambiente 
mediático, o que há 
de novo? Pergunta 

desonesta. Porque raio exigiríamos a 
uma banda com duas décadas em 
cima que fosse o farol de vanguarda 
da pop? “The King Of Limbs” é o 
disco da banda que há dez anos 
deixou de se interessar pelo rock tal 
como o entendíamos para abraçar as 
margens, mas que manteve intactos 
os traços de personalidade: uma 
angústia existencial que explode 
ocasionalmente num grito irado antes 
de se entregar novamente a uma 
desoladora solidão. Tal não é muito 
diferente em “The King of Limbs”. Já 
lhe chamaram um cruzamento do 
“Kid A” com Burial (um exagero). 
Levada a ideia ao extremo, ficamos 
com “Feral”, exercício electrónico 
frio e inconsequente. Transposta a 
ideia para aquilo que é a marca de 
água dos Radiohead, chegamos a 
“Lotus flower” e à sensação que 
Thom Yorke nunca se afundará nas 
vertigens negras desenhadas pelas 
reverberações – tem sempre algo de 
beatífico a resgatá-lo. Ouvem-se 
metais em “loop”, quais Sun Ra do 
século XX (o início de “Bloom”), 
ouvem-se texturas acústicas e 
electrónicas sobrepostas, qual 
folktrónica para pista de dança 
sonâmbula (“Little by little”, das 
melhores). Mas também lentas 
divagações em teclas e voz (são elas 
que guiam “Codex”) que 
apelidaríamos de oníricas não se 
desse o caso de serem demasiado 
assépticas e previsíveis para o 
adjectivo. Os Radiohead 
vanguardistas de ontem continuam 
a flirtar com as margens, mas a sua 
natureza sobrepõe-se ao desejo 
experimentalista. Os Radiohead 
enquanto clássicos, portanto. Sem 
surpresas e sem sobressaltos. Sem 
epifanias. Interessantes. 
Sem mais. M.L.

está) que o primeiro 
revela.
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Mais uma vez, Cristina Branco 
atira-se para fora de pé

José Medeiros: o regresso 
aos discos de uma voz 
de gravíssima expressividade

Radiohead: a vanguarda fi cou lá atrás 
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renascentista para se afirmar como 
uma das manifestações mais 
pungentes do Maneirismo. 

Um olhar 
contemporâneo 
sobre Mahler

Georg Nigl e Orquestra 
Gulbenkian
Direcção Musical de Yakov 
Kreizberg. 
Lisboa. Fundação e Museu Calouste Gulbenkian 
- Grande Auditório. Av. Berna, 45A. Hoje, às 19h. 
Tel.: 217823000. 10€ a 20€.

Ciclo Mahler+. Obras de Mahler e 
Chostakovitch.

O centenário da morte de Gustav 
Mahler (1860-1911) tem sido 
assinalado na temporada Gulbenkian 
por um conjunto de programas que 
colocam a música do grande 
compositor austríaco a par de obras 
dos seus contemporâneos e 
sucessores. No concerto de hoje da 
Orquestra Gulbenkian, será possível 
ouvir as “Canções de um Viandante” 
pelo barítono Georg Nigl e a Sinfonia 
Nº 15, em Lá maior, op. 141, de Dmitri 
Chostakovich (1906-1975), sob a 
direção do jovem maestro Ainars 
Rubikis (n. 1978), que substitui o 
anteriormente anunciado Yakov 
Kreizberg. Originário da Letónia, 
Rubikis foi o vencedor da 
International Gustav Mahler 
Conducting Competition de 2010, 
distinção que serviu de impulso a 
uma promissora carreira 
internacional.

A abordagem das “Canções de um 
Viandante”, de Mahler, pelo cantor 
austríaco Georg Nigl, desperta 
curiosidade, correspondendo a um 
alargamento do repertório de um 
intérprete que se tem destacado 
sobretudo na música antiga e na 
música contemporânea. Entre as 
suas personagens operáticas favoritas 
encontram-se o Orfeo de Monteverdi, 
o Pagageno da “Flauta Mágica” de 
Mozart, e o Wozzeck de Alban Berg. 
Em paralelo com estes papéis, Nigl 
teve participações de relevo em 
várias  óperas contemporâneas, entre 
as quais “Passion”, “Faustus” e “The 
Last Night”, de Pascal Dusapin, e 
“Jakob Lenz” de Wolfgang Rihm. A 
sua discografia nas etiquetas ECM, 
Col legno e Naïve inclui obras de 
compositores do nosso tempo como 
Richard Dünser, Wolfgang Mitterer, 
Heiner Goebbels e Dusapin. C.F.

Pop

Bom fim-de-semana 
para o rock’n’roll

Tyvek
Lisboa. Lounge. R. Moeda, 1. Hoje, às 22h30. Tel.: 
213953204.

Porto. Armazém do Chá. R. José Falcão, 180. 
Amanhã, 23h30. Tel.: 222444223

Monotonix 
Porto. Hard Club. Praça do Infante, 95. Amanhã, às 

21h30. 10€ a 12€.

Lisboa. Galeria Zé dos Bois. Rua da Barroca, 59. 
Dom., 27, às 22h. Tel.: 213430205. 10€.

Este é o fim-de-semana em que 
chegam a Portugal os Monotonix e os 
Tyvek. Este será um bom fim-de-
semana para o rock’n’roll. De um 
lado, uns israelitas tresloucados, os 
Monotonix, senhores barbudos e 
“bigodudos” que depois de não 
deixarem pedra sobre pedra em 
Telavive – parece que foram expulsos 
da maior parte dos clubes –, partiram 
para a Europa e para os Estados 
Unidos com o mesmo objectivo em 
mente. O último álbum, “Not Yet”, 
editado o ano passado e produzido 
por Steve Albini, é um festim de 
“rifalhada” Black Sabbath e deboche 
Motorhëad. Tudo muito berrado, 
tudo muito negro e enérgico, apesar 
de algo genérico – na verdade, 
interessa mais o espírito da coisa que 
a sua concretização. Em palco, 
contudo, tudo muda. Os seus 
concertos, diz quem viu, serão 
matéria lendária daqui a décadas. A 
banda que habitualmente monta os 
instrumentos no meio do público e 
que anda aos saltos com timbalões 
erguidos, num caos benigno de ruído 
e cerveja correndo em abundância, 
estará amanhã no Porto, no Hard 
Club (acompanhados pelos Larkin e 
pelos recomendadíssimos 
Glockenwise), e domingo na Galeria 
Zé dos Bois, em Lisboa (com os 
Cangarra). É ver para crer.

Antes deles, os Tyvek: esta noite no 
Lounge, em Lisboa, e amanhã no 
Hard Club, no Porto, com os 
estreantes Botswana (concerto no 
mesmo dia de Monotonix, mas a 
horas diferentes, ou seja, os 
portuenses serão obrigados a boa 
correria ou a uma escolha difícil). 
Banda de Detroit sem sinais de 

Stooges, MC5 ou do soul power da 
Motown, os Tyvek são adrenalina 
punk com a lucidez suficiente para 
que, do ritmo acelerado da bateria e 
das guitarras nervosas, da voz que 
vocifera mais que canta, brotem 
canções que entusiasmam corações 
amantes de mosh-pits e renovam a 
esperança de quem mantém a fé nos 
Dead Boys de ontem e no 
tragicamente falecido Jay Reatard dos 
nossos dias. Olhamos para eles e 
parecem saídos do imaginário geek 
dos Feelies (que adoramos), mas não 
nos deixemos enganar. “Nothing 
Fits”, o último álbum dos Tyvek, não 
tem nada de “Loveless love”. Será um 
bom fim-de-semana para o 
rock’n’roll. Mário Lopes

Jazz

Em tempo 
real
Daniel Levin em Portalegre 
e na Culturgest. Rodrigo 
Amado

Daniel Levin Quartet
Com Daniel Levin (violoncelo), Nate 
Wooley (trompete), Matt Moran 
(vibrafone), Peter Bitenc 
(contrabaixo). 
Portalegre. Centro de Artes do Espectáculo - Grande 
Auditório. Pç. Republica, 39. Hoje, às 21h30. Tel.: 
245307498. 8€ (concerto + CD) a 30€ (passe).

Portalegre JazzFest.
Lisboa. Culturgest - Pequeno Auditório. Rua Arco do 
Cego - Edifício Sede da CGD. Dom., 27, e 2ª, 28, às 
21h30. Tel.: 217905155. 5€.

Ciclo Isto É Jazz?

Inaugurando um novo formato nas 
sessões “Isto é Jazz?”, com duas 
noites consecutivas de espectáculos 
pelo mesmo grupo, apresenta-se na 
Culturgest, nos próximos dias 27 e 28, 
o quarteto de Daniel Levin, um jovem 
violoncelista norte-americano que é 
já um dos mais celebrados 
improvisadores neste instrumento e 
que hoje mesmo, antes da ida a 
Lisboa, se apresenta também no 
Portalegre JazzFest. De formação 
clássica, Levin escolheu o jazz e a 
música improvisada como territórios 
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Encontro 
radical
Aa vanguarda de Xenakis 
e o misticismo de Tomás 
Luís de Victoria no próximo 
concerto do Coro Casa da 
Música. Cristina Fernandes

Coro Casa da Música
Direcção Musical de James Wood.
Porto. Casa da Música - Sala Suggia. Pç. Mouzinho 
de Albuquerque. Dom., 27, às 18h. Tel.: 220120220. 
7,5€. 

Portrait Xenakis I. Obras de Victoria 
e Xenakis.

O concerto do próximo domingo do 
Coro Casa da Música, dirigido pelo 
maestro e compositor britânico 
James Wood, desafia o ouvinte para 
uma experiência sonora e estética 
que propõe um contraste radical. O 
programa combina duas obras de 
Iannis Xenakis (1922-2001) 
caracterizadas pela ousadia 
vanguardista da linguagem  — “À 
Colone” (1977), para coro feminino 
ou masculino e ensemble, e “Nuits” 
(1967-68), para coro misto — com o 
misticismo profundo de Tomás Luís 
de Victoria (1548-1611), compositor de 
vulto da Idade de Ouro da polifonia 
ibérica, falecido há 400 anos. É 
também um desafio à versatilidade 
dos intérpretes, que terão de oscilar 
entre a pureza harmoniosa das 
texturas da polifonia do século XVI e 
o manancial de sons díspares e de 
técnicas vocais exigido pelas 
partituras de Xenakis. No texto que 
acompanha o programa, James Wood 
explica que o tipo de paixão que o 
compositor grego nutria pela voz 
humana “estava longe do que se 
tornou padrão na tradição musical 
ocidental”. O fascínio pela voz 
prendia-se com o seu poder 
emocional, mas também com as sua 
qualidade física, gutural e corporal. 
As suas obras vocais percorrem um 
âmbito enorme de técnicas vocais, 
desde a paródia à Grécia antiga em “À 
Colone”, até à tagarelice, aos gritos, 
assobios e lamúrias presentes em 
“Nuits”. 

As páginas de Tomás Luís de 
Victoria que integram o programa 
incluem também obras 
contrastantes: duas peças curtas de 
carácter jubilatório (o motete 
“Ascendens Christus” e o salmo 
“Laudate Dominum”) e o “Requiem”, 
a seis partes, uma das melhores 
criações do compositor, marcada por 
momentos de grande intensidade e 
inquietude, que contrastam com a 
serenidade espiritual que se respira 
em algumas das secções. 
Emblemática do espírito da Contra-
Reforma, a música de Victoria 
ultrapassa as fronteiras da polifonia 
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Xenakis: desafi ar o ouvinte para uma experiência sonora e estética

Georg Nigl  

Israelitas tresloucados, os Monotonix

AO VIVO

FRANKIE CHAVEZ

AGENDA CULTURAL FNAC
entrada livre

Todos os eventos culturais FNAC em http://cultura.fnac.pt

27.02. 17H00 FNAC ALGARVESHOPPING



Ípsilon • Sexta-feira 25 Fevereiro 2011 • 31

Sexta 25
John Cale & Band
Torres Vedras. Teatro-Cine. Av. Tenente Valadim, 
19, às 21h30. Tel.: 261338131. 10€.

Rodrigo Leão
Castelo Branco. Cine-Teatro Avenida. Av. General 
Humberto Delgado, às 21h30. Tel.: 272349560. 15€ 
a 22€.

Long Way To Alaska
Arcos de Valdevez. Casa das Artes. Jardim dos 
Centenários, às 23h. Tel.: 258520520. 6€.

Sons de Vez 2011. 

Guta Naki
Bragança. Museu do Abade de Baçal. R. 
Conselheiro Abílio Beça, 27, às 22h. Tel.: 273331595.

Samuel Barsegian e Satenik 
Barsegian 
Lisboa. Fundação e Museu Calouste Gulbenkian - 
Grande Auditório. Av. Berna, 45A, às 21h30. Tel.: 
217823000. Entrada gratuita.

Obras de Chostakovitch.

Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Direcção Musical de Christoph 
König. 
Porto. Casa da Música - Sala Suggia. Pç. Mouzinho 
de Albuquerque, às 21h. Tel.: 220120220. 16€. 

Danças Sinfónicas - obras de Bartók, 
Grieg, Kodály e Dvorák. 

Orquestra Sinfónica da ESMAE
Direcção Musical de Pedro Neves. 
Porto. Teatro Helena Sá e Costa (ESMAE). R. 

Alegria, 503, às 21h30. Tel.: 225189982. 2€.

Júlio Pereira 
Darque. Sociedade de Instrução e Recreio 
Darquense. Av. Carteado Mena, às 21h30. Tel.: 
258322319. 10€.

Marco Rodrigues
Portimão. Teatro Municipal de Portimão - Café-
Concerto. Lg. 1.º de Dezembro, às 22h. Tel.: 
282402475. Entrada gratuito.

HNH Trio
Com Joe Hertenstein (bateria), 
Pascal Niggenkemper (contrabaixo), 
Thomas Heberer (trompete). 
Portalegre. Centro de Artes do Espectáculo - Café-
Concerto. Pç. Republica, 39, às 23h30. Tel.: 
245307498. 3€ (concerto) a 30€ (passe).

Portalegre JazzFest.

Sábado 26
Peter Hook + Gala Drop + 
Norberto Lobo + Samuel Úria + 
FM Einheit + Massimo Puppilo
Porto. Casa da Música. Pç. Mouzinho de 

Albuquerque, às 23h. Tel.: 220120220. 10€.

John Cale & Band
Torres Novas. Teatro Virgínia. Lg. São José Lopes 
dos Santos, às 21h30. Tel.: 249839309. 10€.

Camané
Famalicão. Casa das Artes - Grande Auditório. 
Pq. de Sinçães, às 21h30. Tel.: 252371297. 
15€.

Rodrigo Leão
Lamego. Teatro Ribeiro Conceição. Lg. 
Camões, às 21h30. Tel.: 254600070. 15€.

António Zambujo
Tróia. Casino. Marina, às 21h30. 
Tel.: 265498000. 10€.

David Fonseca  
Mealhada. Cine-Teatro 
Messias da Mealhada. 
Lugar da Mealhada, 
às 21h30. Tel.: 
231209870. 15€.

Mazgani
Vila Real. Teatro 

de Vila Real - Pequeno Auditório. Alam. Grasse, às 
22h. Tel.: 259320000. 7€.

Tiago Bettencourt & Mantha
Coimbra. Teatro Académico de Gil Vicente. Pç. 
República, às 22h. Tel.: 239855636.

Guta Naki
Guimarães. Centro Cultural Vila Flor - Café-
Concerto. Av. D. Afonso Henriques, 701, às 0h. Tel.: 
253424700. 3€.

Lena D’Água 
Arcos de Valdevez. Casa das Artes. Jardim dos 
Centenários, às 22h30. Tel.: 258520520. 8€.

André Pereira e Orquestra do 
Algarve
Direcção Musical de Luis Carvalho. 
Loulé. Cine-Teatro Louletano. Av. José da Costa 
Mealha, às 21h30. Tel.: 289400820. 8€ a 10€.

Homenagem a Lídia Jorge “O dia dos 
Prodígios”. Obras de Azevedo, 
Mendelssohn e Lopes-Graça.

Orquestra Sinfónica 
Portuguesa
Direcção Musical de Julia Jones. 
Lisboa. Teatro Nacional de São Carlos - Salão 
Nobre. Lg. S. Carlos, 17, às 18h. Tel.: 213253045. 10€.

Do Barroco ao Clássico III - obras de 
Händel, Bach, Benda e Beethoven. 

A Guarda na Obra de Manuel 
Poppe
Com Victor Afonso. 
Guarda. Teatro Municipal da Guarda - Café-
Concerto. R. Batalha Reis, 12, às 23h. Tel.: 
271205241. Entrada gratuita.

Jonas Kullhammar 
Quartet
Portalegre. Centro de Artes do Espectáculo - Grande 
Auditório. Pç. Republica, 39, às 21h30. Tel.: 
245307498. 8€ (concerto + CD) a 30€ (passe).

Portalegre JazzFest.

Sei Miguel
Portalegre. Centro de Artes do Espectáculo - Café-
Concerto. Pç. Republica, 39, às 23h30. Tel.: 
245307498. 3€ a 30€ (passe).

Portalegre JazzFest.

Domingo 27
Katya Apekisheva 
Almancil. Centro Cultural São Lourenço. R. Igreja, 
às 19h30. Tel.: 289395475. 25€.

Luís Pipa & Amigos 
Viana do Castelo. Teatro Municipal Sá de Miranda. 
R. Major Xavier Costa, às 16h. Tel.: 258809382. 5€.

Terça 1
Minnemann Blues Band
Porto. Teatro Helena Sá e Costa (ESMAE). R. 
Alegria, 503, às 21h30. Tel.: 225189982. 10€.

Quinta 3
Nikolai Lugansky

Porto. Casa da Música - Sala Suggia. 
Pç. Mouzinho de Albuquerque, às 
19h30. Tel.: 220120220. 25€.

Ciclo Piano EDP. Obras 
de Schumann, Brahms e 
Rachmaninov.

Bruno Santos 
+ Virxilio da Silva

Lisboa. Centro Cultural de 
Belém. Pç. Império, às 22h. 

Tel.: 213612400. Entrada 
gratuita.

Dose Dupla 
- Duos de 
Jazz.
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Nikolai Lugansky
Porto. Casa da Música - Sala S

Pç. Mouzinho de Albuquerqu
19h30. Tel.: 220120220. 25€

CicCCC lo Piano EDP. Ob
de Schumann, Brah
Rachmaninov.

Bruno Santos
+ Virxilio da Silv

Lisboa. Centro Cultu
Belém. Pç. Império

Tel.: 213612400
gratuita.

Dose Du
- Duos 
Jazz.

musicais de 
eleição. Ao lado de 
músicos como Joe Maneri, Tim 
Berne, Joe McPhee, Billy Bang, Joe 
Morris ou William Parker, 
desenvolveu uma linguagem e um 
conceito altamente pessoais, algures 
entre um jazz de câmara 
contemporâneo e um free-jazz 
altamente contido e estruturado. Na 
música practicada pelo quarteto – 
que integra ainda o trompetista Nate 
Wooley, o vibrafonista Matt Moran e 
o contrabaixista Peter Bitenc – nada 
parece fruto do improviso, seguindo 
antes os princípios da composição 
em tempo real, uma composição que 
evita referências e ignora 
deliberadamente as convenções 
habitualmente associadas ao jazz. 
Duas noites de um jazz desafiante e 
exploratório em que se espera, 
particularmente, ver brilhar Wooley, 
inovador de excelência e um dos 
mais interessantes trompetistas a 
nível mundial.

a Real - Pequeno Auditório. Alam. Grasse, às
el.: 259320000. 7€.

musicais de 
eleição. Ao lado de

Daniel Levin Quartet

Peter Hook na Casa da Música
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“Algures” é a história de alguém que 
chegou onde queria e percebeu que, 
afinal, não era aquilo que queria.

Sim, é (outra vez) um filme sobre o 
nada, sobre o vazio de uma existência 
perfeita. Sim, é Sofia outra vez a fazer 
um filme de menina rica sobre 
meninos ricos que não sabem o que 
querem da vida. Podia ser a versão 
actualizada da “História de Nova 
Iorque” que o pai Francis filmou há 
vinte anos, podia ser uma versão 
moderna da “Marie Antoinette”, 
menina rica perdida fora de pé. O 
Johnny Marco que Stephen Dorff 
queria aqui é isso: um rapaz fora de 
pé, que preenche o vazio dos seus 
dias de vedeta hollywoodiana com 
noitadas, bebedeiras, sexo fácil, 
tabaco. Até que a filha lhe cai nos 
braços e Johnny começa a perceber 
que há uma vida para lá da sua bolha.

Não sabemos bem se “Algures” é 
“adenda” aos três filmes anteriores 
de Coppola ou o abrir de um novo 
ciclo. Sabemos, isso sim, que é filme 
ainda mais depurado que os 
anteriores, onde ainda menos se 
passa e ainda mais fica por dizer. A 
fotografia solar de mestre Harris 
Savides, o olhar observacional sobre 
a fauna de Los Angeles, o modo como 
se parece “morder” gentilmente a 
mão que dá de comer, fazem do filme 
membro de pleno direito da turma de 
“regresso aos anos 1970” que se tem 
manifestado no mais interessante 
cinema americano recente. E não há 
nada de mal nisso - “Algures” é filme 
que se inscreve sem problemas numa 
genealogia e numa carreira. Isso não 
faz dele o melhor filme de Sofia 
Coppola – talvez porque, de facto, 
haja uma sensação de “rodar em 
seco” (que a própria cineasta 
comenta no plano de abertura) – mas 
faz dele um objecto sedutoramente 
intrigante, uma espécie de écrã 
branco onde cada um poderá 
projectar o que bem entender.

Não se venha aqui à espera daquilo 
que “Algures” não pode ser. Mas, se 
se deixarem os preconceitos à porta, 
pode-se encontrar nele muito mais 
do que se poderia esperar.

Um fi lme 
doce
Um realizador subjugado 
perante a música dos seus 
actores. Um realizador 
paralisado pela doçura? 
Vasco Câmara 

Blue Valentine - Só Tu e Eu
Blue Valentine
De Derek Cianfrance, 
com Ryan Gosling, Michelle Williams, 
Faith Wladyka. M/16

MMnnn

Lisboa: CinemaCity Classic Alvalade: Sala 2:  5ª  2ª  

3ª  4ª 14h, 16h15, 19h10, 21h40 6ª 14h, 16h15, 19h10, 
21h40, 23h55 Sábado 14h, 16h15, 18h30, 21h40, 
23h55 Domingo 14h, 16h15, 18h30, 21h40; Medeia 
Monumental: Sala 2:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  
3ª  4ª 14h, 16h30, 19h, 21h30; UCI Cinemas - El Corte 
Inglés: Sala 14:  5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 14h05, 
16h40, 19h15, 21h50, 00h25 Domingo 11h30, 14h05, 
16h40, 19h15, 21h50, 00h25; ZON Lusomundo 
Alvaláxia:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h25, 16h20, 18h55, 21h40, 00h20; ZON 
Lusomundo Amoreiras:  5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 
13h30, 16h, 18h40, 21h10, 23h40  Domingo 13h30, 
16h; ZON Lusomundo Colombo:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 12h50, 15h25, 18h05, 21h20, 
00h05; ZON Lusomundo Oeiras Parque:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h20, 16h, 18h40, 
21h40, 00h20; ZON Lusomundo Vasco da Gama:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 15h40, 18h20, 
21h20, 24h; ZON Lusomundo Almada Fórum:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h05, 16h10, 18h50, 
21h35, 00h15; 

Porto: Arrábida 20: Sala 4:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª 14h05, 16h40, 19h15, 21h55, 00h35 3ª  4ª 16h40, 
19h15, 21h55, 00h35; ZON Lusomundo Dolce Vita 
Porto:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h30, 
16h10, 18h50, 21h45, 00h25; ZON Lusomundo 
NorteShopping:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h10, 15h50, 18h40, 21h30, 00h20; ZON 
Lusomundo Fórum Aveiro:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h15, 15h50, 18h40, 21h20 6ª  Sábado 13h15, 15h50, 
18h40, 21h20, 24h; 

Aquela sequência em que Ryan 
Gosling toca e canta e Michelle 
Williams, desprevenida, dança... a 
suspensão que a improvização 
origina, como explosão, tudo 
suspenso, inclusive o discernimento 
que fica sem efeito. Essa sequência 
contém “Só tu e eu”: um realizador, 
Derek Cianfrance, de joelhos perante 
a música dos seus actores. Um 
realizador paralisado pela doçura? 

A história de Dean (Gosling) e 
Cindy Periera (Williams) é a catarse 
feita por um filho de pais divorciados, 
Cianfrance. É um “labour of love”, 
que demorou 12 anos e 66 versões de 
argumento a ser concretizado, sobre 
o fim do amor. Dois tempos, em 
progressão com a ajuda do 
“flashback” – o passado e o presente, 
o amor e o cansaço –, caminham até 
ao ponto em que a união e a 
separação de Dean e Cindy se 
encontram, lado a lado, um 
desencontro final. E ainda, pensando 
na sequência em Manhattan Bridge, 
filmada numa única “take”: aquela 
resistência de Michelle Williams, uma 
forma própria que a actriz tem de 
(nos) agredir com a doçura; o 
generoso “mergulho” de Ryan 
Gosling (no caso da cena em questão 
é, antes, uma ameaça de voo), 
Gosling, um actor que aqui tanto 
lembra o jovem Robert de Niro – não 
por semelhança física, mas pelo clima 
de ameaça; e não que ele ameace 
fazer mal, ele ameaça fazer-se mal. 

Com os actores, peças decisivas 
para a forma como o filme se foi 
“escrevendo”, o realizador organizou 
uma rodagem em dois tempos: 
primeiro o enlevo amoroso, o 
passado, depois o fim do amor, o 
presente, e separou os dois com a 
convivência “forçada” de Ryan e 
Michelle, durante um mês, no 
quotidiano da “sua” casa. Para 
ficarem devidamente cansados um 
do outro.

Cianfrance tinha um diamante 
entre mãos. Temos dúvidas é que 
tenha conseguido autoridade para o 
lapidar. Dito de outra forma: este é 

daqueles casos em que o investimento 
e a generosidade de um realizador 
não é proporcional à afirmação de 
um cineasta. A questão dos “tempos”, 
por exemplo, é problemática. Mesmo 
tendo utilizado – como Cianfrance 
explica em entrevistas – técnicas 
diferentes em cada “segmento”, a 
coexistência que “Só tu e eu” vai 
tecendo entre passado e presente é 
sempre mais apaziguada e linear do 
que convulsa e tensa. E é como se, 
progressivamente, as hipóteses de 
tensão fossem anuladas. Somos gentil 
e docemente guiados pela 
dramaturgia de uma separação que 
nos é descrita em vez de sermos 
apanhados pela derrocada emocional 
– como acontecia, por exemplo, em 
“Cenas da Vida Conjugal” (1973), de 
Bergman (isto é: lucidez fulminante), 
como acontece (isto é: prostração) no 
cinema de John Cassavetes, referência 
que Cianfrance assume. “Só tu e eu” 
tem menos possibilidade de enfrentar 
esses monumentos. Poderá ser mais 
capaz de medir forças com a 
nostalgia, com “O Nosso Amor de 
Ontem” (1973), de Sidney Pollack, por 
exemplo, mas a tristeza aí também 
era alimentada pelo fim do 
melodrama clássico, consciência que 
já não assombra Cianfrance. 
Realizador subjugado perante a 
beleza dos seus actores. Realizador 
imobilizado pela doçura? Sim, um 
filme doce.

127 Horas
127 Hours
De Danny Boyle, 
com James Franco, Amber Tamblyn, 
Kate Mara, Clémence Poesy. M/12
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Lisboa: Atlântida-Cine: Sala 1:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 15h30, 21h30; Castello Lopes - 
Loures Shopping: Sala 5:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª  3ª  4ª 13h30, 16h10, 18h50, 21h40, 
00h10; CinemaCity Alegro Alfragide: Sala 8:  5ª  6ª  
2ª  3ª  4ª 13h35, 15h30, 17h45, 19h40, 21h55, 23h55 
Sábado  Domingo 11h40, 13h35, 15h30, 17h45, 
19h40, 21h55, 23h55; CinemaCity Beloura 
Shopping: Sala 3:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  
4ª 13h45, 15h50, 17h45, 19h40, 21h35, 
23h35; CinemaCity Campo Pequeno Praça de 
Touros: Sala 3:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h40, 15h35, 17h30, 19h30, 21h40, 
23h55; CinemaCity Classic Alvalade: Sala 1:  5ª  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h40, 15h40, 17h35, 19h30, 
21h30 6ª  Sábado 13h40, 15h40, 17h35, 19h30, 
21h30, 23h45; Medeia Saldanha Residence: Sala 6:  
5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h40, 15h40, 
17h40, 19h40, 21h40, 00h10; UCI Cinemas - El Corte 
Inglés: Sala 13:  5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 14h20, 
16h50, 18h30, 21h45, 00h15 Domingo 11h30, 14h20, 
16h50, 18h30, 21h45, 00h15; UCI Dolce Vita 

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente

C
in

em
a

Estreiam

O mundo 
de Sofi a
Não traz nada de novo ao 
cinema de Sofia Coppola, 
mas os seus segredos não 
se revelam imediatamente. 
Jorge Mourinha

Somewhere - Algures
Somewhere
De Sofia Coppola, 
com Stephen Dorff, Elle Fanning. M/12

MMMnn

Lisboa: CinemaCity Campo Pequeno Praça de 
Touros: Sala 8:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 14h, 16h, 19h20, 
21h20, 23h40 Sábado  Domingo 14h, 16h, 18h20, 
21h20, 23h40; Medeia King: Sala 3:  5ª  Domingo  3ª  
4ª 14h, 16h, 18h, 20h, 22h 6ª  Sábado  2ª 14h, 16h, 18h, 
20h, 22h, 00h30; Medeia Saldanha Residence: Sala 5:  
5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h50, 15h50, 
17h50, 19h50, 21h50, 00h20; UCI Cinemas - El Corte 
Inglés: Sala 10:  5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 14h25, 17h, 
19h15, 22h, 00h20 Domingo 11h30, 14h25, 17h, 19h15, 
22h, 00h20; ZON Lusomundo Alvaláxia:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h35, 15h50, 18h20, 
21h45, 00h05; ZON Lusomundo Amoreiras:  5ª  6ª  
Sábado  2ª  3ª  4ª 13h10, 15h40, 18h10, 21h30, 00h10 
Domingo 13h10, 15h40; ZON Lusomundo Almada 
Fórum:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h15, 
16h05, 18h35, 21h15, 23h40; 

Porto: Arrábida 20: Sala 3:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª 14h10, 16h35, 19h, 21h25, 00h10 3ª  4ª 16h35, 19h, 
21h25, 00h10; ZON Lusomundo NorteShopping:  5ª  
6ª  2ª  3ª  4ª 14h, 16h45, 19h20, 21h40, 00h30 
Sábado  Domingo 16h45, 19h20, 21h40, 00h30; ZON 
Lusomundo Glicínias:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  
3ª  4ª 13h45, 16h20, 18h55, 21h30, 00h10; 

Ponto prévio: não se venha a 
“Algures” à espera de “Lost in 
Translation nº 2”. As expectativas são 
inevitáveis – queremos sempre 
regressar ao lugar onde fomos 
felizes... - mas é tarefa vã: por 
natureza, um momento de graça é 
irrepetível. O engenho de Sofia 
Coppola em “Algures” é 
precisamente esse: dramatizar a 
repetição. Mostrar o que acontece 
quando esses momentos de 
felicidade se tornam num parque de 
diversões permanente, e se perde a 
noção do tempo, da realidade. 

ommmmmmExcelente

“Algures”: “adenda” 
aos três fi lmes anteriores 
de Sofi a Coppola 
ou o abrir de um novo ciclo?

Michelle Williams e Ryan 
Gosling: decisivos para a forma 
como “Blue Valentine” 
se foi “escrevendo”

“127 Horas”: James Franco desperdiçado 
num objecto pontualmente grotesco
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Jorge 
Mourinha

Luís M. 
Oliveira

Mário 
J. Torres

Vasco 
Câmara

O bom soldado mmmnn mmmnn mmmnn nnnnn

Blue Valentine- só tu e eu mmmnn nnnnn nnnnn mmnnn

Cisne Negro mmmmn mmmnn mmmnn mmmnn

Despojos de Inverno mmmnn mmnnn nnnnn mmnnn

O discurso do Rei mmnnn nnnnn mmnnn mnnnn 

Exército Vermelho Unido nnnnn mmmmn mmmmn nnnnn 

127 Horas mnnnn nnnnn nnnnn nnnnn 

Indomável mmmmn nnnnn mmmnn nnnnn 

Somewhere-Algures mmmnn nnnnn nnnnn mnnnn 

Último round mmmnn mnnnn nnnnn mnnnn 

As estrelas do Público

E
screvo em resposta a quem nestas páginas, há uma semana, pôs muito justamente 
em causa, embora com desconhecimento de causa, a estreia de “Filme Socialismo” 
de Jean-Luc Godard. Escrevo em nome daqueles que o vão estrear.

Invoco, não o direito, mas o dever de resposta, pois se, como disse Godard numa 
entrevista recente, a propósito da estreia do filme, os autores não têm direitos (de 

autor), têm deveres (“Le droit d’auteur, vraiment c’est pas possible. Un auteur n’a aucun droit. 
Je n’ai aucun droit. Je n’ai que des devoirs“), assim nós também.

Diz-se que quem estreia um filme num determinado país adquire sobre ele direitos - os 
direitos de o explorar -, definição jurídica tão correcta como enganadora. Porque, ao adquirir 
o filme, nós, o que adquirimos, não foram direitos, mas deveres. Deveres para com quem o 
“fez”, mas sobretudo deveres para com quem o quer ver e, no limite, também deveres para 
com quem ainda não sabe que o quer ver, mas pode... agora e nos próximos 10 anos, num 

grande écran de cinema, em DVD ou em televisão. E por isso, por 
ser um dever, também esta resposta.

A José Neves (e à carta do leitor que no dia seguinte foi publicada 
– PÚBLICO dia 19), que tem naturalmente toda a razão: Godard é “o 
cineasta que mais inventou (n)as formas cinematográficas e que 
mais fez avançar o cinema depois dos pioneiros do mudo e de 
Orson Welles.” Por isso a responsabilidade de estrear o seu mais 
recente filme e sobretudo a responsabilidade de dar a essa estreia a 
dimensão e o impacto público que ela merece (mesmo se estamos a 
trabalhar para 10 anos, não para 10 dias) - e sobretudo para que não 
lhe aconteça o que ainda há pouco mais de um ano aconteceu a um 
dos filmes maiores de um seu colega da Nouvelle Vague, Jacques 
Rivette, cujo fabuloso “Ne Touchez pas La Hache” foi atirado 
directamente para o limbo do DVD...

Por isso estamos a tratar da estreia em Lisboa e no Porto e em 
todo o país (possível); por isso estas duas grandes sessões no 
Grande Auditório da Culturgest (sábado, 5 de Março, 18h30 e 21h30) 
e no Museu de Serralves (6 e 7 de Março, 21h30); por isso todas as 
outras que se lhes seguirão, nestas cidades e em todas as outras 

onde, com a colaboração de cineclubes, associações culturais e auditórios municipais, será 
possível mostrar o filme; por isso a estreia simultânea do 
documentário “Godard

Truffaut: Os 2 da (Nova) Vaga”; por isso o lançamento de mais 
dois dos seus filmes em DVD (“Vivre Sa Vie” e “JLG por JLG”, a que 
outros brevemente se seguirão); e também por isso a colaboração 
com a Cinemateca Portuguesa, que ao longo do mês de Março terá 
na sua programação mais de 30 (trinta!) sessões com filmes de Jean-
Luc Godard, e com o Museu de Serralves. (E para isso contamos, 
naturalmente, com “o jornalismo leviano que se dedica a incensar 
eventos pontuais”, como muito bem escrevia o leitor do PÚBLICO.)

José Neves tem pena e saudade de todos os grandes cinemas de 
Lisboa onde ao longo de décadas viu estrear - com sessões 
esgotadas - os filmes de Godard e tantos outros maravilhosos filmes 
europeus e que entretanto desapareceram. Eu, que sou um 
bocadinho mais antigo, também tenho. Tenho imensa pena que 
Lisboa tenha sofrido um genocídio de salas de cinema de 
proporções demenciais; tenho pena que os cinemas Quarteto e 
King, onde Godard estreou durante décadas, tenham desaparecido; 
tenho pena que o cinema tenha sido exterminado na televisão (um 
genocídio que terá consequências funestas por décadas…); tenho 
pena que um pouco por todo o país seja cada vez mais difícil ver 

bom cinema; tenho pena, finalmente, que os poderes públicos a tudo isto tenham continuado 
indiferentes e que o Estado português, no que ao cinema diz respeito, esteja cada vez mais 
manietado por delinquentes e vígaros, que o saqueiam impunemente para produzir e 
promover a mais sinistra trampa.

É por isso que desta estreia de “Filme Socialismo” procuraremos fazer, como escreve José 
Neves, “um acontecimento especial e de excepção”. Porque não se trata apenas de fazer o 
“Elogio de Jean-Luc Godard” (como chamámos a todas as iniciativas que a acompanharão), 
trata-se sobretudo de afirmar o cinema contra o lixo, e “Filme Socialismo” contra “toda a 
porcaria que desenfreadamente estreia semana após semana”, nas palavras de José Neves. 
Numa palavra, a civilização contra a barbárie.

José Neves (e os leitores do PÚBLICO com ele) pode estar descansado, “Filme Socialismo” 
não ficará “confinado à miséria de sessões únicas” e poderá ser visto, uma e outra vez, agora e 
durante muitos anos, em écrans de cinema, em Lisboa e no Porto e um pouco por todo o país. 
É para isso que cá estamos.

Porque, como há muitos anos disse Jean-Luc Godard, “o que há de belo no cinema é a parte 
da vida e o que há de belo na vida é a parte do cinema”.

*editor e produtor de filmes

Convidado

Viva o (Filme) Socialismo!

Pedro 
Borges* 

do 

Tenho pena que Lisboa 
tenha sofrido um 
genocídio de salas de 
proporções demenciais;  
tenho pena que o 
cinema tenha sido 
exterminado na 
televisão (genocídio que 
terá consequências 
funestas por décadas…)

ipsilon@publico.pt
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        Tejo: Sala 9:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 14h, 16h30, 
19h15, 21h40 6ª  Sábado 14h, 16h30, 19h15, 21h40, 
00h25; ZON Lusomundo Alvaláxia:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 14h, 16h50, 19h10, 22h, 
00h15; ZON Lusomundo Amoreiras:  5ª  6ª  Sábado  
2ª  3ª  4ª 13h20, 15h50 Domingo 13h20, 15h50, 
18h30, 21h20, 24h; ZON Lusomundo 
CascaiShopping:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h20, 15h50, 18h40, 21h15, 23h30; ZON Lusomundo 
Colombo:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 
15h30, 18h, 21h30, 23h50; Castello Lopes - Rio Sul 
Shopping: Sala 1:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 15h30, 18h10, 
21h40, 00h10 Sábado  Domingo 13h20, 15h30, 
18h10, 21h40, 00h10; ZON Lusomundo Almada 
Fórum:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h45, 
15h20, 18h, 21h, 23h35; 

Porto: Arrábida 20: Sala 1:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª 14h15, 16h35, 18h55, 21h30, 00h20 3ª  4ª 16h35, 
18h55, 21h30, 00h20; ZON Lusomundo 
Marshopping:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h30, 15h40, 18h20, 21h30, 00h10; ZON 
Lusomundo Parque Nascente:  5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  
4ª 13h30, 16h, 18h40, 21h20, 24h Domingo 13h30, 
16h; ZON Lusomundo Fórum Aveiro:  5ª  Domingo  
2ª  3ª  4ª 14h, 16h30, 19h, 21h30 6ª  Sábado 14h, 
16h30, 19h, 21h30, 00h15; 

Parece que anda para aí gente a 
desmaiar e a sentir-se mal durante a 
projecção de “127 Horas”. Não 
sabemos se é verdade ou invenção do 
departamento de publicidade da Fox. 
Mas não nos espantaríamos se 
houvesse gente a sentir-se mal com o 
momento em que o braço de Aron 
Ralston vai à vida. Não estamos a 
estragar o filme a ninguém a dizer 
isto porque “127 Horas” baseia-se no 
caso verídico de Aron Ralston, 
montanhista americano que ficou 
preso durante quase uma semana 
num canyon do Utah sem água nem 
comida, com o braço entalado entre 
uma pedra e a parede do desfiladeiro. 
E reside nessa premissa o desafio que 
Boyle decidiu enfrentar: fazer um 
filme quase minimalista, com um 
único cenário e uma personagem que 
não sai desse cenário, e tentar 
sustentar o interesse do espectador 
durante hora e meia. Não podia ter 
escolhido melhor actor para o desafio 
– James Franco. Mas “127 Horas” 
decepciona porque o realizador 
inglês pareceu ter receio de confiar 
no seu actor e na sua história para 
transportarem por si só o espectador 
– e vá de sobrecarregar o filme de 
estilo, visões, imagens, desdobrando 
o manual dos efeitos de câmara e 
imagem como quem acha 
que é preciso encher o olho para o 
filme ganhar vida. É um erro de 
julgamento que joga contra a entrega 
do actor, contra a tensão do cenário, 
procurando constantemente 
sossegar-nos quanto à salvação “in 
extremis” do nosso herói. 
Porque é, de facto, num 
herói que Boyle transforma 
Ralston, apesar da própria 
performance de Franco (ver 
a sequência da alucinação do 
programa televisivo) e do modo 
como a personagem está 
escrita nunca o 
confirmarem. Essa 
hagiografia é o que acaba 
por perder o filme e 
desperdiçar a entrega 
de Franco num 
objecto barroco, 
pontualmente 
grotesco. J.M.

Continuam

Indomável
True Grit
De Joel Coen, Ethan Coen, 
com Jeff Bridges, Matt Damon, Josh 
Brolin, Hailee Steinfeld. M/12

MMMMn

Lisboa: Castello Lopes - Londres: Sala 1:  5ª  Domingo  
2ª  3ª  4ª 14h, 16h30, 19h, 21h30 6ª  Sábado 14h, 
16h30, 19h, 21h30, 24h; Castello Lopes - Loures 
Shopping: Sala 4:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h, 15h30, 18h10, 21h10, 23h30; CinemaCity Alegro 
Alfragide: Sala 2:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h35, 15h45, 18h, 21h35, 23h50; CinemaCity Beloura 
Shopping: Sala 2:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h35, 15h55, 18h10, 21h30, 23h40; CinemaCity 
Campo Pequeno Praça de Touros: Sala 4:  5ª  6ª  2ª  
3ª  4ª 13h35, 15h45, 19h, 22h, 00h10 Sábado  Domingo 
13h35, 15h45, 17h55, 22h, 00h10; Medeia 
Monumental: Sala 1:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  
4ª 13h05, 15h15, 17h25, 19h35, 21h45,  00h15; UCI 
Cinemas - El Corte Inglés: Sala 12:  5ª  6ª  Sábado  2ª  
3ª  4ª 14h15, 16h45, 19h15, 22h, 00h25 Domingo 11h30, 
14h15, 16h45, 19h15, 22h, 00h25; UCI Dolce Vita 
Tejo: Sala 8:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 14h05, 16h25, 
19h05, 21h35 6ª  Sábado 14h05, 16h25, 19h05, 21h35, 
00h05; ZON Lusomundo Alvaláxia:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h30, 16h10, 18h50, 21h20, 
24h; ZON Lusomundo Amoreiras:  5ª  6ª  Sábado  2ª  
3ª  4ª 13h40, 16h20, 19h, 21h40, 00h20 Domingo 
13h40, 16h20; ZON Lusomundo CascaiShopping:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 15h40, 18h20, 
21h20, 00h20; ZON Lusomundo Colombo:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h20, 15h55, 18h35, 
21h10, 23h45; ZON Lusomundo Odivelas Parque:  5ª  
2ª  3ª  4ª 15h20, 18h, 21h20 6ª 15h20, 18h, 21h20, 24h 
Sábado 12h50, 15h20, 18h, 21h20, 24h Domingo 
12h50, 15h20, 18h, 21h20; ZON Lusomundo Oeiras 
Parque:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h55, 
15h30, 18h15, 21h15, 23h55; ZON Lusomundo Torres 
Vedras:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h05, 
15h40, 18h15, 21h, 23h30; ZON Lusomundo Vasco da 
Gama:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h50, 
15h30, 21h10, 23h55; Castello Lopes - Fórum 
Barreiro: Sala 1:  5ª  2ª  3ª  4ª 15h30, 18h30, 21h10 6ª 
15h30, 18h30, 21h10, 23h40 Sábado 12h50, 15h30, 
18h30, 21h10, 23h40 Domingo 12h50, 15h30, 18h30, 
21h10; Castello Lopes - Rio Sul Shopping: Sala 6:  5ª  
6ª  2ª  3ª  4ª 15h10, 18h, 21h, 23h30 Sábado  Domingo 
12h40, 15h10, 18h, 21h, 23h30; ZON Lusomundo 
Almada Fórum:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
12h55, 15h35, 18h25, 21h10, 23h55; ZON Lusomundo 
Fórum Montijo:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h15, 16h, 18h30, 21h15, 23h50

Porto: Arrábida 20: Sala 16:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª 13h55, 16h25, 19h, 21h45, 00h25 3ª  4ª 
16h25, 19h, 21h45, 00h25; ZON Lusomundo Dolce 
Vita Porto:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h20, 16h, 18h40, 21h30, 00h10; ZON Lusomundo 
GaiaShopping:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 15h40, 
18h30, 21h20 6ª  Sábado 13h, 15h40, 18h30, 21h20, 
00h10; ZON Lusomundo Marshopping:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h50, 15h20, 18h, 
21h10, 24h; ZON Lusomundo NorteShopping:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h40, 16h20, 19h10, 
21h50, 00h40; ZON Lusomundo Parque Nascente:  
5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 13h10, 15h40, 18h20, 
21h40, 00h20 Domingo 13h10, 15h40; Castello Lopes 
- 8ª Avenida: Sala 4:  5ª  2ª  3ª  4ª 15h40, 18h40, 
21h20 6ª 15h40, 18h40, 21h20, 23h50 Sábado 13h10, 
15h40, 18h40, 21h20, 23h50 Domingo 13h10, 15h40, 

18h40, 21h20; ZON Lusomundo Fórum 
Aveiro:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 

15h45, 18h30, 21h10 6ª  Sábado 
13h, 15h45, 18h30, 21h10, 00h05

Não há muito tempo, 
os Coen diziam que 

sempre que um novo 
filme seu estreia, toda a 

gente diz que não tem 
nada a ver com os 

anteriores – 
antes de 
admitirem que 
a sua “remake” 
de “A Velha 
Raposa”, que 
deu em 1969 o 

Óscar de Melhor 
Actor a John 

Wayne, foi concebido de raiz como 
projecto mais acessível aos não-
iniciados. Mas nem assim 
“Indomável” deixa de ser filme dos 
irmãos, funcionando em “tandem” 
com o soberbo “Este País Não É para 
Velhos” (2007) no modo como se 
apropria dos códigos clássicos do 
“western” para aparentemente os 
subverter mas, na realidade, para os 
respeitar com afeição. Ancorado nos 
ombros da estreante Hailee Steinfeld 
(presença estonteante de segurança 
num papel mais difícil do que parece) 
mas oferecendo a Jeff Bridges e Matt 
Damon papéis em ouro puro, 
“Indomável” projecta o olhar dos 
Coen sobre a “pequena América” 
para os tempos fundadores do mito e 
da comunidade americanas, e, ao 
fazê-lo, torna-se numa sábia 
meditação sobre a inocência perdida, 
ganhando toda a sua real dimensão 
no belíssimo final. Grande, grande, 
grande filme. J.M.

Despojos de Inverno
Winter’s Bone
De Debra Granik, 
com Jennifer Lawrence, John Hawkes, 
Kevin Breznahan, Dale Dickey, Garret 
Dillahunt. M/12

MMnnn

Lisboa: Medeia King: Sala 1:  5ª  Domingo  3ª  4ª 
13h10, 15h15, 17h25, 19h35, 21h45 6ª  Sábado  2ª 
13h10, 15h15, 17h25, 19h35, 21h45, 00h15; Medeia 
Saldanha Residence: Sala 7:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 
21h30; UCI Cinemas - El Corte Inglés: Sala 1:  5ª  6ª  
Sábado  2ª  3ª  4ª 14h20, 16h55, 21h35, 24h Domingo 
11h30, 14h20, 16h55, 21h35, 24h; ZON Lusomundo 
Amoreiras:  5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 15h20, 20h50 
Domingo 15h20; 

Porto: ZON Lusomundo Dolce Vita Porto:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 15h40, 21h10; 

Pequena ruína do “western” e da 
“country music”, “Despojos de 
Inverno” consegue sê-lo sem o tornar 
ostensivo, sem haver um momento 
em que anuncia ao espectador “ora 
vamos lá esquecer a lenda e filmar o 
facto”. Até porque mesmo esta sua 
visão do “facto” (o interior rural 
americano, isolado e decadente, 
pleno de drogas e “omertá”) é ainda 
uma espécie de “lenda” (negra): que 
Granik o sabe mostra-nos a sequência 
inicial, quando a miuda protagonista 
anda de bruxa em bruxa e de ogre 
em ogre a tentar saber notícias do 
pai. Há um momento em que o filme 
se torna mais ilustrativo, em que 
sentimos que Debra Granik se 
começa a interessar menos pelo 
ambiente, pelo “retrato” e pelas suas 
reverberações, e mais pela 
necessidade de “desbobinar” a 
intriga, e esse momento aparece cedo 
demais. O filme não se estraga, 
apenas se torna mais previsível na 
sua mecânica, como se tivesse 
encontrado um limite qualquer e 
entrasse em esforço. Nada de grave, 
mas tolhe um pouco a sua putativa 
pretensão a ser o novo protótipo do 
“cinema independente americano” 
(ah, o “hype” de Sundance, haverá 
coisa mais irritante?). L.M.O.
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Jeff  Bridges, “Indomável”

“Despojos de Inverno”: pequena ruína do “western” e da “country music”
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poetas que ergueu a complexidade do 
destino moderno à altura de um 
canto límpido”. Outro traço capital: o 
poeta devolve ao leitor uma temática 
obsessiva e ensimesmada, 
autobiográfica, narcísica, ao rés do 
real (a “verdade jazente” de que o 
coração introspectivo não cessa se 
aproximar), prosódia de uma cidade 
encantatória e periférica, também ela 
convulsa (foi um porto do Império 
Austro-Húngaro), Trieste. Prosódia 
clássica alicerçada em sinestesias, 
oxímoros, elipses, numa sintaxe 
requintada, de poemas geralmente 
curtos. 

O conjunto de poemas que Saba foi 
escrevendo e rescrevendo é uma 
espécie de diário da existência em 
verso, tão reconhecíveis e 
“despudoradas” que são as alusões 
biográficas. Depois de uma terapia 
feita com Edoardo Weiss (discípulo de 
Freud) e de um imenso interesse pela 
“nova” ciência, poder-se-ia chamar a 
“Il Canzioneri” psicanálise da 
existência ou, se quiserem, livro de 
horas de uma vida dedicada a Weiss. 
Sob um pseudónimo, Saba redige 
“Storia e Cronistoria del Canzonieri”, 
onde se traça a circunstância de cada 
poema, o canto que se evolou de cada 
sonho e recordação. Curioso o 
poema: “Palavras,/ onde o coração do 
homem espelhava./ - nu e surpreso 
–as origens; um ângulo/ procuro no 
mundo, o oásis propício para vos 
purificar com o meu pranto/ da 
mentira que vos cega. Conjunto/ das 
memórias espantosas o acumulado/ 
derreter-se-ia, como neve ao sol”. É 
uma existência atravessada pelos 
meandros da cidade, pelo seu mar 
alegórico que chama o longe: Trieste, 
a mesma de Svevo, Magris, Joyce. 
Rilke, Jan Potocki, Larbaud e de 
muitos que por lá passaram ou 
viveram, um não-lugar procedente do 
Império que se vai desfazer, 
encruzilhada de italianos, eslovenos, 
austríacos, alemães, turcos, magiares, 
arménios, judeus, gregos. Espaço 
retalhado onde vinga uma falta, a 
nostalgia irreparável de uma qualquer 
origem perdida. 

Saba produz-se nesta História e na 
sua própria história pessoal, ambas 
sinónimo de Trieste e da impossível 
unidade; é a partir dessa dor (dessa 
neurose) que o dilacera e embala, e 
que ronda com ele pela cidade, que 
Saba faz e refaz os poemas que se vão 
acrescentando. Como a cidade, gera-
se em mais do que uma origem, 
cresce cindido, familiar e 
socialmente: filho de uma judia e de 
um pai católico convertido por 
interesse ao judaísmo, que a 
abandonaria. Nasce no gueto, 
sombrio, apertado como quase todos, 

de uma mãe repudiada por um pai 
que ele só encontra aos 20 nos 

e que afinal “era alegre 
e ligeiro”, 

enquanto a 
mãe “da 

vida o 
grande 

peso sentia”. A mãe é um lugar que 
Saba vive como sendo o da Lei, o da 
formatação, de um alter-ego pesado; 
o abrigo materno só o encontra na 
ama eslovena, católica, de quem o 
separaram: Peppa Sabbaz. Será de 
Sabbaz que se inventa Saba? O vaivém 
entre várias mulheres e a mãe, a 
mecânica das repetidas separações, 
marca o autor, psicológica e 
literariamente (“Por nascer meu 
coração em dualismo,

quantas penas sofri p’ra um ficar!/ 
Quantas rosas a esconder um 
abismo!”). É levado para a casa de 
primas em Pádua, reencontra o 
sentimento maternal na benfazeja Tia 
Regina. Será ela que o irá ajudar a 
estabelecer uma livraria-antiquária na 
Via S. Nicolò, que ainda hoje existe. 

O judaísmo foi sempre nele fonte 
de ambiguidade, de atracção e 
repulsa, mesmo tendo-se casado com 
uma judia, Lina, e frequentado até ao 
advento do fascismo sobretudo 
judeus (ateus). O interlocutor desta 
poesia, o seu tu, aliás, é o mor das 
vezes Lina, ou Chiaretta (a filha), 
amores perdidos como a muito 
imaginada e mítica ama, ou outros 
mais vagos, ou o outro de si mesmo. 
Esta poesia “assiste” ao latejar do 
mundo à volta, à azáfama da gente 
marulhando como uma onda maciça, 
ou fragmento a fragmento: aparições 
imprevistas, acasos e cores que 
irrompem e caem a seus olhos 
quando deambula ou se senta ou abre 
a janela, e cuja lembrança se 
transcende depois poeticamente. Na 
cumulação que produz em espiral de 
luz e sombra poemas muito belos, 
aprofunda-se o infinito que é o fundo 
sem fundo sombrio da incompletude, 
da imensa dor, da dualidade do eu, e 
é esse não-lugar que Saba recusa 
abandonar, escavando nele um 
tesouro, qual húmus de que se 
alimenta. Parece escrever de um 
ângulo pré-póstumo. 

Acasos (a)colhidos no café, na 
taberna, no porto, nas ruas, da janela, 
das figuras que com que se depara. 
São múltiplas e intensas as aparições 
com que Saba tropeça e cujo eco a 
memória intensifica. Exemplo: 
“‘Lugar da fruta’- “Verduras, fruta, 
flores da bela/ estação. Alguma cestas 
onde à sede/ se revelam doces polpas 
cruas.// Entra um miúdo com as 
pernas nuas,/ altivo, mas logo foge./ 
Escurece/ a humilde lojeca, (...)/ E lá 
fora, ele, ao sol/ afasta-se ligeiro com 
sua sombra atrás”. O erotismo e uma 
imensa sensualidade interceptam 
estes versos, sublinham os corpos das 
raparigas jovens, dos marinheiros. 
Fala-se da bi ou homossexualidade do 
autor de “Ernesto”, esse romance 
inacabado que conta as experiências 
homossexuais de um jovem, e que 
Saba pediu à filha para destruir. Ele 
próprio se iniciou com alguém “belo 
e alegre como um deus”, não 
cessando a seguir de cantar e amar a 
mulher, Lina. É indecidível, em Saba 
nada coincide consigo mesmo. Há 
sempre um hiato.

Ficção

Vida de 
defunto
Um soldado é desenterrado 
entre os mortos para viver 
enterrado entre vivos. Rui 
Catalão

O Coronel Chabert
Honoré de Balzac
(Trad. Aníbal Fernandes)
Assírio & Alvim

mmmmm

O soldado que 
regressa da guerra e 
descobre a mulher 
dele “viúva” e casada 
em segundas núpcias 
é um tema 
recorrente desde que 
se contam histórias 
(o exemplo mais 

famoso na literatura portuguesa é 
“Frei Luís de Sousa” que Almeida 
Garret escreveu em 1843). Honoré de 
Balzac contou a sua história pela 
primeira vez em 1832, numa versão 
intitulada “La transaction”, seguindo-
se “La comtesse à deux maris”, até 
chegar à versão definitiva, “Le 
Colonel Chabert”, incluída em “A 
Comédia Humana” – que reúne as 
suas obras completas.

O livro é escrito a seguir à Revolu-
ção de 1830 (que acabou definitiva-
mente com o reinado dos Bourbons 
em França e levou ao trono o rei 
“burguês” Luís Filipe de Orleães). 
Quanto à narrativa, inicia-se ainda 
durante o reinado de Luís XVIII (ins-
talado no poder com a queda de 
Napoleão em 1815) e só termina em 
1840, num período de grandes cliva-
gens sociais entre pobres e ricos – que 
prenuncia a destituição de Luís Filipe.

A origem desta sucessão de 
mudanças de poder, que afecta a 
sociedade francesa e as personagens 
do livro, encontra-se num lugar 
distante, a Prússia oriental, no ano de 
1807… é nos dias 7 e 8 de Fevereiro, 
sob uma tempestade de neve, e já de 
noite, que as tropas de Napoleão, 
enregeladas e exaustas, iniciam a 
batalha de Eylau contra o exército 
russo. Embora vencedor, o exército 
de Napoleão sofre perdas inéditas 
num combate sangrento e 
inconclusivo. As baixas estimam-se 
entre os 10 mil e os 25 mil homens do 
lado vencedor – e a disparidade dos 
números diz bem do caos que se 
sucedeu. Murat (que no ano seguinte 
é coroado Rei de Nápoles) acode ao 
exército de Napoleão liderando um 
inédito esquadrão de cavalaria 
constituído por 12 mil homens que 
determinará a vitória – entre eles 
encontra-se o Coronel Chabert, ao 
comando de um regimento.
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Poesia

Um 
crepúsculo 
interminável
Um grande poeta numa 
grande edição. 
Maria da Conceição 
Caleiro

Poesia
Umberto Saba
(Selecção, tradução, introdução e 
notas de José Manuel Vasconcelos)
Assírio & Alvim
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Antes de mais, 
importa saudar a 
qualidade da 
edição de um 
grande poeta – 
Umberto Saba 
(1883-1957) – cuja 
letra, como uma 
melopeia que 

parece ser algo antiquada, primeiro 
se estranha, depois definitiva e 
musicalmente se entranha (últimos 
versos: “Poeta é como o porco/ Pesa-
se depois de morto”). “Poesia” 
(antologia de “Il Canzioneri”) é uma 
edição bilingue, a tradução é 
excelente, tem prefácio; e ainda mais 
uns “extras” como notas e fotografias. 

Atente-se a um poema já tardio e 
que resume a arte poética de Saba: 
“Amei palavras gastas que ninguém/ 
ousava. Encantou-me a rima flor/ 
amor,/ a mais antiga das difíceis do 
mundo.// Amei a verdade jazente no 
fundo, quase um sonho olvidado, que 
a convulsão/ redescobre amiga. Com 
medo o coração/ dela se aproxima, e 
não mais se farta.” Traços capitais 

condensados nesse últimos versos: 
Saba serve-se de uma prosódia 

clássica (mas não simplista) 
que declina com delicadeza e 

minúcia ao longo da sua 
vida, arte poética na senda 
da tradição italiana, em 
tudo distinta das 
vanguardas, das rupturas, 

do simbolismo de Mallarmé e 
até de Montale seu amigo (só 

Sandro Penna o enciúma). De 
Saba diz Elsa Morante ter 

sido “um dos 
raros 
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A cidade de Svevo, Magris, Joyce e Rilke também é 
a cidade de Umberto Saba: a cisão de Trieste, lugar 
no meio de duas Europas, marca toda a sua poesia

Balzac faz em “O Coronel 
Chabert” uma anatomia 
da sociedade francesa 
pós-Bourbons, seduzida 
pelo dinheiro e pelos novos 
valores da burguesia



registo assumidamente banal, igual 
em romantismo ao dos mais 
populares romancistas portuguesas. 
Mas estamos enganados, porque o 
autor tem agora de despejar o 
capítulo que tão briosamente 
preparou sobre o nojo que Pedro 
tem desde adolescente do seu 
esperma. Um conto, entalado à 
pressa no meio da narrativa. 
Inconsequente, a partir do momento 
em que percebemos que, seco este 
sémen, não existirá o mínimo 
vestígio dessa obsessão no resto do 
livro, que entretanto já avançou na 
descrição sumária das relações de 
Pedro com Carmen e Alice. Vão-se 
somando as descrições banais sem 
que nenhuma destas mulheres se 
distinga na nossa memória. É tanta a 
noção de que tudo está baralhado 
que o autor chega a convocar o 
narrador para falar ao ouvido do 
leitor: “Apesar de pouco ou nada se 
ter falado de Alice até aqui, já a meio 
da história, a verdade é que ela teve 
uma importância bem maior que 
este silêncio.” Uma justificação que 
irrita pelo desplante de tomar o 
leitor por parvo.

Entretanto começaram já a pingar, 
a rematar alguns capítulos, as 
citações tiradas de uma enciclopédia 
da música rock e pop das últimas 
décadas, daquelas que todos fomos 
compilando desde que aprendemos a 
viver com as borbulhas e a dor de 
cotovelo: “Andamos à procura de 
seres extraordinários que queiram 
deixar de ser astronautas para 
viverem ao nosso lado. The National, 
‘Looking for Astronauts’. Uma 
artimanha preguiçosa. Para fazer uma 
boa camisola de tricô é preciso 
aprender primeiro a fazer os remates. 

Enquanto há tinta há esperança, 
podem pensar os mais optimistas: 
talvez o jantar anunciado com pompa 
e circunstância se revele um 
momento de forte intensidade 
dramática e redima Paulo Ferreira. 
Nem isso! O repasto começa a ser 
servido em fascículos intercalados 
entre capítulos a partir do meio do 
livro, numa cacofonia de vozes de 
pouca utilidade. 

Escreve Paulo Ferreira: “Quando 
deixamos uma porta 

entreaberta, mais cedo ou 
mais tarde há uma primeira 
corrente de ar, a porta 
move-se, acaba por fazer 
estrondo.” Em “Onde a Vida 

se Perde”, a corrente de ar 
nem sequer nos 

constipou.  
Impressiona- nos 

que subsistam 
editoras que se dão 
ao luxo de se 
demitir da sua 
função mais 
nobre, deixando 
chegar às 
livrarias esboços 
mal-amanhados 
de romance 
como este. 

Camarate “o avião do nosso 
descontentamento”. Por esses dias 
abriu portas o Trumps, que mudou a 
noite bicha: “Enquanto o Cessna 
fumegava dezenas de homens eram 
atraídos às cercanias da escola 
politécnica, a tentar enlaçar pela 
cintura um novo mundo, um 
ambiente mais amniótico, mais 
protegido.” É aqui que entra João, 
oleiro à espera de ser moldado à 
sombra dos holofotes que então 
incidiam num “barbeiro da Rua das 
Pretas” apostado em transformar o 
rock. Lucas entrará mais tarde (e, 
com ele, Vanessa), apanhado já pelo 
VIH, febres, suores e náuseas. Vieira 
dribla. Pedro Homem de Mello faz 
“match point” e encerra o parágrafo: 
“No momento em que sentiste uma 
picadela entre as pernas pela 
primeira vez à vista de um macho 
[...] talhaste com o teu machado...” O 
“Bildungsroman” pede Törless 
(Musil), Vieira dá-lhe “Povo que 
Lavas no Rio”.

Com este livro, Vieira trouxe a CRIL 
e o IC19 à ficção portuguesa. 
Consequência: visto de Massamá-
Barcarena ao som dos Vampire 
Weekend, o século XXI não cabe no 
perfil amável da “Architectural 
Digest”. Por maioria de razão, Edson, 
Luana, Silas, Patrícia e os outros não 
se confundem com personagens de 
Waugh. Talvez Rubens Figueiredo 
(“Aquela é a cidade que interessa, é 
onde as coisas acontecem, o futuro 
fugiu para lá.”) ou Carlos Sussekind. 
Afinal, o link brazuca não é figura de 
retórica: “O que tu precisa é de um 
patrão maneiro, sério, tu tem de te 
promover, cara.”

Encharcado em literatura, nem por 
isso “Última Paragem, Massamá” 
menoriza o quotidiano da CPIS, ou 
Convénio Para a Infelicidade 
Suburbana: calimeros, evangelistas 
marados, redes sociais (“o que raio 
quer dizer um lol”), conexão 
heroinómana no “coração do núcleo 
duro Algueirão-Mem Martins”, 
“shoppings”, centros de emprego, 
nepotismo, maralha cabo-verdiana, 
stresse pós-traumático (“magalas que 
ficaram longe de África por 
intervenção de... capelões que 
engraçavam com cabos e se o vice-
versa não se verificava fingia-se o que 
era necessário para não esticar o 
pernil...”), a tropa fandanga dos 
seguranças “que falam em código [e] 
gostam de molhar a sopa nos amigos 
do gadanho”, paneleiros bem-
posicionados e outros nem tanto, a 
utopia de “pôr o capital de joelhos”, 
mamadas, tudo como num “reality 
freakshow” bem esgalhado.

E o “plot”, cadê? Lucas, Vanessa e 
João são vértices de um triângulo 
impossível. De João já se falou. Lucas 
gosta de pau preto. Desfasada da 
realidade (Lucas não é Vronsky), 
Vanessa repete às 07:26h da manhã o 
gesto de Ana Karenina, apanhando de 
surpresa “os utilizadores da passagem 
superior pedonal da estação de 
Massamá-Barcarena”.

O ataque da cavalaria é descrito 
por Chabert no livro, assim como a 
sua morte! (p. 44-50): “Dois oficiais 
russos, dois autênticos gigantes, 
atacaram-me ao mesmo tempo. Um 
deu-me um golpe de sabre na cabeça, 
e rachou-a até ao boné de seda preta 
que eu levava posto e me abriu 
profundamente o crânio. Caí do 
cavalo. Murat veio socorrer-me , mas 
ele e toda a gente, mil e quinhentos 
homens, que menos não eram!, 
passaram sobre o meu corpo.”

O relato de como foi julgado morto 
e os argumentos que explicam a sua 
sobrevivência são um hino à 
imaginação, enquanto a descrição de 
como despertou numa vala rodeado 
de outros cadáveres é a experiência 
mais estarrecedora que já li. A vida de 
um homem morto – podia também 
ser esse o título deste livro sobre 
alguém a quem é negada a 
identidade, ao ponto de ter de a 
esconder para fugir ao degredo: 
“Gostaria de não ser eu. Ter 
consciência dos meus direitos mata-
me. Se a doença me tivesse tirado 
toda a memória da existência 
passada, teria sido feliz! (…) Fui 
enterrado debaixo dos mortos mas 
estou agora enterrado debaixo dos 
vivos, dos actos, dos factos, da 
sociedade inteira que quer voltar a 
pôr-me debaixo da terra!”

Para Balzac, Chabert não é apenas 
Chabert: ele é o passado de França, 
que a queda de Napoleão e o exílio 
em Santa Helena tornam 
constrangedor, algo a esquecer, a 
eliminar. Chabert representa a última 
centelha de dignidade e honra de que 
a sociedade francesa abdicou, em 
favor do dinheiro e dos novos valores 
da burguesia. A sua mulher, uma 
prostituta que se casa com um herói 
da Guerra para depois o substituir 
por um herdeiro da velha aristocracia 
(uma solução conveniente com o 
regresso dos Bourbons ao poder); 
essa mulher que a todo o custo 
procura manter morto o marido que 
está vivo é a sociedade francesa 
contemporânea de Balzac. Na busca 
do horror mais sombrio, o 
escritor encontra nessa figura 
o cúmulo da malvadez, 
tornada ainda mais 
assustadora pela longa elipse 
que caracteriza a sua presença 
no livro.

Figura mediadora, o 
advogado Derville é a 
testemunha 
privilegiada da 
sociedade 
francesa e tem de 
usar de malícia 
para que a 
condessa devolva 
a Chabert o que a 
Chabert 
pertence.

Incapaz de 
descrever a 
psicologia de 
alguém tão 
corrupto como a sua 

Parece-me supérfluo acrescentar 
que a prosa está bem calibrada.

Enquanto 
há tinta há 
esperança? 
O primeiro romance 
de Paulo Ferreira é um 
contra-relógio. Uma morte 
anunciada, uma vida 
que passou a correr. Rui 
Lagartinho

Onde a Vida se Perde
Paulo Ferreira
Quetzal

mnnnn

Quando descobre 
que tem cancro e 
que apenas lhe 
restam seis meses de 
vida, Pedro resolve 
juntar num jantar as 
quatro mulheres 
mais importantes da 
sua vida: Mia, 

Carmen, Alice e Rita.
O arranque de “Onde a Vida se 

Perde” deixa-nos curiosos. O 
ambiente do consultório é verosímil, 
a descrição do pânico controlado 
bem explicada, o frio de Agosto que 
gela os ossos de Pedro é eficaz, a 
urgência de um primeiro telefonema 
para casa é credível. Em suma, um 
bom prólogo “stacatto” que não nos 
prepara para os 22 capítulos que se 
seguem: uma meada de lã difícil de 
desembaraçar. 

Começa por nos baralhar nas 
primeiras linhas do primeiro capítulo, 
em que as acções de Pedro e Mia se 
sobrepõem sem que percebamos 
quem fala connosco, até ao enxerto 
dos primeiros diálogos. Logo a seguir, 
eis que a mobília se antropomorfiza: 
“A casa ouviu a frase que Pedro tinha 
guardado para depois de jantar, mas 
os móveis, os electrodomésticos e as 
portas dos armários (coisas que 
participam na vida de um casal) 
não perceberam o significado.”

Entra em cena a história de 
amor com Rita, uma das 
convocadas para a cena, em 
tempos aluna de Pedro. 
Por um comentário de 
Mia sobre Pedro: 
“Incorrigível. Sempre 
atrás de uma saia e, 
por detrás daquela 
placidez que o 
caracteriza, 
escondia-se um 
saltimbanco 
sentimental.” 
Suspeitamos que 
talvez as coisas se 
componham num 

personagem feminina, Balzac opta 
por revelar o maior pesadelo dela: a 
aparição de um espectro do passado, 
sob a figura do seu primeiro marido. 
“O Coronel Chabert” ganha então 
uma atmosfera de história de 
fantasmas, com a Condessa de 
Ferraud no papel da mulher visitada 
pela sua própria consciência.

Vanessa 
Karenina
Numa prosa bem calibrada, 
Pedro Vieira trouxe a CRIL e 
o IC19 à ficção portuguesa. 
Eduardo Pitta

Última Paragem, Massamá
Pedro Vieira
Quetzal

mmmnn

Desiluda-se quem 
pretenda ver no 
primeiro romance de 
Pedro Vieira (n. 1975) 
uma espécie de 
diário do Ruca (alter-
ego a que o autor 
deu vida própria no 
blogue irmaolucia) 

ou, como sucede com outros, um 
“patchwork” de variações em torno 
da escrita do impronunciável. Nada 
disso. “Última Paragem, Massamá” é 
um romance de aprendizagem na 
linha de “Nome de Guerra” (1938), de 
Almada Negreiros, ou “Os Três Seios 
de Novélia” (1968), de Manuel da Silva 
Ramos. Dito de outro modo, narrativa 
pulverizada da cidade mítica. Não 
isentos de ironia, a epígrafe de 
abertura e os separadores reportam à 
derrota das legiões de Públio Quintílio 
Varo em Teutoburgo, no 11 de 
Setembro do ano 9 d.C. (não há 
coincidências). Romances de estreia 
os três: Almada, Ramos e Vieira.

Almada escreveu o seu em 1925, 
mas só o publicou em 1938, por 
insistência de João Gaspar Simões, 
desse modo fundando o romance 
moderno português. À Lisboa do 
primeiro modernismo (“twenties”) 

e da guerra colonial (“sixties”), 
Vieira contrapõe a geração 

dos diplomados de “call-
center”: “A esta hora já os 
camaradas da margem 
sul chegaram [...] quem 
não está, estivesse.” 
Respiração sincopada, 
jargão conforme.

Como ninguém 
nasce de geração 
espontânea, nem (ou 
sobretudo) as 
personagens de 
romance, Vieira faz 
“flashback” à semana 
de 1980 que viu 

despedaçar em 
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“Última Paragem, 
Massamá” faz pela 
Lisboa dos anos 00 
o mesmo que “Nome 
de Guerra”, de Almada 
Negreiros, fez pela 
Lisboa dos anos 20

Wiki-
leaks

O livro de Daniel 
Domscheit-Berg, “Inside 
WikiLeaks: My Time with 
Julian Assange at the 
World’s Most Dangerous 
Website”, vai ser editado 

em Portugal, em Maio, na 
Casa das Letras, com o 
título “Nos Bastidores da 
WikiLeaks”. Domscheit-
Berg, o especialista 
informático de 32 

anos que abandonou a 
WikiLeaks em Setembro 
de 2010, em ruptura com 
o líder da organização, 
virá a Lisboa para o 
lançamento do livro.

Escreve Paulo Ferre
deixamos uma 
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O romance de estreia 
de Paulo Ferreira não 
está à altura do seu 
promissor prólogo 
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Fundação de Serralves Rua D. João de Castro, 210 / 4150-417 Porto / www.serralves.pt    Siga-nos em www.facebook.com/fundacaoserralves

EXPOSIÇÃO ÀS ARTES, CIDADÃOS!
PROGRAMA ARTE, POLÍTICA, GLOBALIZAÇÃO

CINEMA
HOJE - 25 FEV 2011 (Sex), 18h30
IN PLACE OF CAPITAL, 24’30’’, 2009
AT FACE VALUE, 22’30’’, 2008
THE WITNESS, 15’35’’, 2006 
ZACHARY FORMWALT 
Auditório

CONFERÊNCIA
HOJE - 25 FEV 2011 (Sex), 21h30
PENSAR PARA ALÉM DO  
PRESENTE ESTADO
BRIAN HOLMES
tradução simultânea 
Auditório

MESA-REDONDA
AMANHÃ - 26 FEV 2011 (Sáb), 16h00
POLÍTICA EM EXPOSIÇÃO 
HOU HANRU
tradução simultânea 
Auditório

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DE RESULTADOS DO WORKSHOP
AMANHÃ - 26 FEV 2011 (Sáb), 18h30
WHAT’S THE SOUND OF THE BORDER 
IN PORTO? / QUAL É O SOM DA 
FRONTEIRA NO PORTO?
ULTRA-RED
em inglês com tradução para português 
Casa de Serralves

CONFERÊNCIA
AMANHÃ - 26 FEV 2011 (Sáb), 21h30
SUSAN BUCK-MORSS
tradução simultânea 
Auditório 

Os Amigos de Serralves têm entrada gratuita em 
todas as actividades. 

Programa completo disponível em  
www.serralves.pt

DESTAQUES 25 E 26 FEV 2011

MÚSICA
AUDITÓRIO DE SERRALVES

MÚSICA
MOSTEIRO DE S.BENTO DA VITÓRIA

MARINA ROSENFELD

MÚSICA/PERFORMANCE
ALAMEDA DAS FONTAÍNHAS
(FEIRA DA VANDOMA)

MÚSICA/DANÇA
AUDITÓRIO DE SERRALVES

Bilhetes à venda na recepção de Serralves, em www.serralves.pt e nas lojas FNAC do Grande Porto, do BragaParque e do 
GuimarãeShopping / Os bilhetes para o concerto de Marina Rosenfeld estão à venda exclusivamente nas bilheteiras do TNSJ.

Mecenas Exclusivo do Museu e da ExposiçãoPatrocinador da Programação de Música
Apoio – Exposição “Às Artes, Cidadãos!” 
integrada nas Comemorações do 
Centenário da República

Parceria Mecenas TNSJ

Apoio Institucional Com o Apoio Apoio LogísticoApoio à Divulgação

www.teatromariamatos.pt

teatro

10 a 14 Março 
segunda a sábado 21h30 | domingo 18h00

 12€ / Com desconto 6€ | M/16

2 e 3 Março 21h30 
12€ / Com desconto 6€ | M/12

Dentro das Palavras
Rui Catalão
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teatro

tel. 218 438 801

Martim Pedroso
A Philosophia do Gabiru
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O objectivo é apagar a linha 
que separa personagem de personalidade 

– a realidade da ficção.

O momento é único: vai perder-se amanhã.
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eno âmbito da rede             co-financiado por



38 • Sexta-feira 25 Fevereiro 2011 • Ípsilon

individual, de Bruno Pacheco ao 
contexto expositivo português. E dá 
conta, com três núcleos de obras 
produzidas desde 2009, de uma 
nova fase do seu trabalho. 
Escrevemos “nova” com cautela. 
Porque a pintura de Bruno Pacheco 
continua a nascer e a crescer a partir 
de fotografias encontradas ou 
produzidas por ele. Ou seja: 
continua a ganhar corpo a partir de 
outro corpo. E porque 
reencontramos objectos 
tridimensionais ou situados algures 
entre a escultura e pintura, como 
tinha acontecido há dois anos na 
Galeria Marz, em Lisboa, e na 
Culturgest do Porto.

Dito isto, avistam-se 
desenvolvimentos. Ainda presente, a 
referencialidade das imagens 
fotográficas (conservando o 
primeiro olhar do pintor) é agora 
mais ambígua, fragmentada e 
desconcertante. E o dispositivo da 
série (presente nos pinturas 
dedicadas a grupos de pessoas que 
Bruno Pacheco realizou no passado) 
cedeu o lugar a uma ideia de 
montagem ou de edição que deixa 
ao espectador a liberdade de 
construir – com as cores, formas e 
superfícies disponíveis – as suas 
próprias narrativas.

O material dessas narrativas pode 
ser a história da pintura, tomando o 
modernismo como ponto de 
partida, ou a simples relação com as 
imagens, sendo que Bruno Pacheco 
nunca impõe um guião ou uma 
orientação prescritiva. “The Possible 
Ball” (2009) é uma esfera 
semelhante a uma bola de pano e 
tem uma escala quase humana, 
convidando ao toque, ao movimento 
do corpo (do espectador). 
Entretanto, um olhar mais atento 
descobre imperfeições, inchaços, 
manchas: o pano é, afinal, um 
conjunto de telas que o artista 
recortou, coseu e virou para o 
interior. Duvidará ele, afinal, das 
imagens?

Nem por isso. “Nudists.com” 
(2009)” e Revelation/Shelter” (2010) 
mostram, respectivamente, um casal 
de nudistas e naves espaciais. A 
alusão ao Jardim do Éden e à vida 

extraterrestre é inevitável (e daí 
também as relações que se sugerem 
com a esfera como representação do 
mundo), mas o que estas pinturas 
reivindicam é uma crença na 
emancipação das imagens. Na sua 
independência relativamente a 
convenções e hierarquias.

Uma crença que surge retomada 
nos sete expositores que constituem 
“R., O., Y., G., B., V.,” (2010-2011). 
Semelhantes aos módulos usados 
para mostrar posters ou amostras de 
pavimentos, contêm pinturas sobre 
papel, e cada um remete para uma 
das cores do arco-íris. Esta condição 
surge, aliás, anunciada numa 
serigrafia em que é possível 
descobrir a frase que os ingleses 
usam para fixar essas mesmas cores: 
“Richard of York Gave Battle in Vain: 
red, orange, yellow, green, blue, 
indigo e violet”.

Mas regressemos aos módulos. 
Amovíveis, ocultam e revelam como 
folhas de um livro e habitam a sala 
como corpos cuja configuração no 
espaço depende da acção do 
espectador. E o que revelam e 
ocultam? Paisagens, monocromias, 
objectos, figuração, abstracções. 
Certas pinturas apresentam um 
cariz naturalista, outras parecem 
estudos. Por vezes, vêem-se 
pinceladas fortes, densidade e 
carne, ou coisas criadas por gestos 
discretos, leves. Na mesma série, 
alguns motivos transformam-se 
(como uma rapariga de gorro que 
parece definir a paisagem) ou 
repetem-se (a série das luvas). E há 
“zooms”, separadores, “fade outs”, 
imagens que entram em conflito 
com outras imagens.

As pinturas de Bruno Pacheco não 
dizem nada. Mesmo quando 
rememoram histórias da história da 
pintura (com alguns dos seus 
nomes), deixam essa 
responsabilidade a quem as olha. 
Veja-se a série “Folding Box”, 
exposta na última sala. São pinturas 
de caixas de papel que o artista 
fotografou. Formas geométricas, 
naturezas-mortas, jogos de luz e de 
sombras (como em “The Possible 
Ball”), figuras, corpos. A pintura em 
acção a partir do real.

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente
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Pinturas 
em acção a 
partir do real
Entre a ocultação e a 
revelação, a pintura de 
Bruno Pacheco continua 
a fazer-se a partir da 
fotografia, para indagar as 
potencialidades da imagem 
pictórica. José Marmeleira

Uma história de amor 
De Bruno Pacheco.

Lisboa. Chiado 8 - Arte Contemporânea. Lg. Chiado, 
8 - Edifício Sede da Mundial-Confiança. Tel.: 
213237335. Até 11/03. 2ª a 6ª das 12h às 20h. 

Fotografia, Outros. 
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“Uma história de amor”, no Chiado 
8, assinala o regresso, a título 

Inauguram
A Realidade São Reais?
De José Almeida Pereira. 
Porto. Espaço Fundação. R. do Bonjardim, 951. 
Tel.: 919059992. Inaugura hoje às 22h.

Vídeo, Performance. 

Desconstruções
De Sónia Mota Ribeiro. 
Lisboa. Caroline Pagès Gallery. R. Tenente 
Ferreira Durão, 12 - 1º Dto. Tel.: 213873376. De 
26/02 a 26/03. 2ª a 6ª e Sáb. das 15h às 20h. 
Inaugura amanhã às 17h.

Fotografia. 

Continuam
Makulatur
De Paulo Nozolino. 
Lisboa. Galeria Quadrado Azul. Lg. Stephens, 4. 
Tel.: 213476280. De 24/02 a 21/04. 3ª a Sáb. das 
13h às 20h. 

Fotografia. 
Ver texto na pág. 16 e segs.

1+1+1=3
De Hermann Pitz, Michael Snow, 
Bernard Voïta. 
Lisboa. Culturgest. R. Arco do Cego. Tel.: 
217905155. De 18/02 a 08/05. 2ª, 4ª, 5ª e 6ª das 
11h às 19h. Sáb., Dom. e Feriados das 14h às 20h. 

Fotografia, Vídeo. 

Gedi Sibony
Lisboa. Culturgest. R. Arco do Cego. Tel.: 
217905155. De 18/02 a 08/05. 2ª, 4ª, 5ª e 6ª das 
11h às 19h. Sáb., Dom. e Feriados das 14h às 20h. 

Instalação. 

Observadores - Revelações, 
Trânsitos e Distâncias
De Vito Acconci, Daniel Buren, João 
Onofre, Julian Opie, entre outros. 
Lisboa. Museu Colecção Berardo. Pç. Império. 
Tel.: 213612878. De 14/02 a 29/05. Sáb. das 10h às 
22h. 2ª a 6ª, Dom. e Feriados das 10h às 19h. 

Pintura, Escultura, Instalação. 

O Modo Como Não Foi
Porto. Culturgest. Av. Aliados, 104. Tel.: 
222098116. Até 16/04. 2ª, 4ª, 5ª e 6ª das 11h às 
19h. Sáb., Dom. e Feriados das 14h às 20h. 

Documental, Outros. 

Mappamundi
De Guillermo Kuitca, Noriko Ambe, 
Neal Beggs, entre outros. 
Lisboa. Museu Colecção Berardo. Pç. Império. 
Tel.: 213612878. Até 24/04. Sáb. das 10h às 22h. 2ª 
a 6ª e Dom. das 10h às 19h. 

Pintura, Outros. 

Gil J Wolman - Sou Imortal 
e Estou Vivo
Porto. Museu de Serralves. R. Dom João de Castro, 
210. Tel.: 226156500. Até 27/03. 3ª a 6ª das 10h às 
17h. Sáb., Dom. e Feriados das 10h às 19h. 

Pintura, Filme, Outros. 

Às Artes, Cidadãos!
De Ahlam Shibli, Ahmet Ögüt, Chto 
Delat, entre outros. 
Porto. Museu de Serralves. R. Dom João de Castro, 
210. Tel.: 226156500. Até 13/03. 3ª a 6ª das 10h às 
17h. Sáb., Dom. e Feriados das 10h às 19h. 

Instalação, Pintura, Outros. 

Operações Especiais
De Jorge Molder. 
Castelo Branco. Antigo Edifício dos CTT. Lg. Sé. 
De 18/02 a 15/05. 2ª a 6ª das 14h às 19h. Sáb. e 
Dom. das 10h às 19h.

Fotografia. 

Quatro
De Sofia Areal, Manuel Casimiro, 
Jorge Martins, Nikias Skapinakis. 
Aveiro. Museu. Av. Santa Joana. Tel.: 234423297. 
De 19/02 a 30/04. 3ª a Dom. das 10h às 17h30.  

Pintura.

Agenda

Em Paris

O português João Onofre 
ocupa desde dia 17 o hall 
do Palais de Tokyo, em 
Paris, com a escultura-
performance “Box sized 
Die featuring No Return”. 

É uma instalação feita para 
ser habitada por uma banda 

de death metal: o primeiro 
concerto foi ontem, mas 

haverá mais nos dias 3, 10, 17 e 
24 de Março, sempre às 19h30. 
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“The Possible Ball” (2009) 
revela-se um conjunto de telas viradas
do avesso: duvidará Bruno Pacheco, 
afi nal, das imagens?

“Desconstruções”, 
de Sónia Mota 
Ribeiro

George Segal em “Observadores...”, no Berardo

Manuel Casimiro 
é um dos “Quatro” 
no Museu de Aveiro
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INFORMAÇÕES E RESERVAS

Bilhetes à venda online ou directamente na bilheteira da Fundação Calouste Gulbenkian / Seg. a Sex., das 10h00 às 19h00 / Tel: 217 823 800
www.descobrir.gulbenkian.pt

4, 5 
MAR 
Sexta 19h
Sábado 16h
Concerto encenado
M/10 anos / 6€

Orquestra 
Gulbenkian
Osvaldo Ferreira Maestro 
José Wallenstein Direcção cénica

Edvard Grieg




