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ORLAN, JEAN-LUC GODARD E WALID RAAD
a vida antes ou depois da arte?

 
CLARA ANDERMATT 

E CRISTINA CARVALHAL
escolher fazer

 
NUNO RAMALHO

quer pintar o retrato oficial
do Presidente da República

 
PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE UMA POLÍTICA PARA O SECTOR CULTURAL

as nossas propostas

Do novo mundo que há-de vir
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POLEGARZINHO
Teatro de Marionetas do Porto [Portugal]
Teatro de Marionetas | 50min. s/ intervalo | m/4 anos

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | seg 05 out 09 | 16h00 | Cine-Teatro

ABRANTES | qui 08 out 09 | 10h30 | Cine-Teatro S. Pedro

ALCOBAÇA | ter 13 out 09 | 14h30 | Cine-Teatro

ALCANENA | dom 15 out 09 | 14h30 | Cine-Teatro São Pedro

BARREIRO | dom 18 out 09 | 16h00 | Auditório Municipal Augusto Cabrita

EGGBIRD  
E OUTRAS HISTÓRIAS DE MARIONETAS
Stephen Mottram [Inglaterra]
Teatro de Marionetas | 60min. s/ intervalo | m/4 anos

ALCOBAÇA | sex 16 out 09 | 14h30 | Cine-Teatro

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | dom 18 out 09 | 16h00 | Cine-Teatro

MOITA | sáb 24 out 09 | 16h00 | Fórum Cultural José Manuel Figueiredo

PALMELA | dom 25 out 09 | 11h00 | Auditório Municipal do Pinhal Novo

MONTIJO | dom 25 out 09 | 16h00 | Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida

IN SUSPENSION
Stephen Mottram [Inglaterra]
Teatro de Marioneta | 67min. s/ intervalo | m/12 anos

ALCOBAÇA | sex 16 out 09 | 21h30 | Cine-Teatro

ALCANENA | sáb 17 out 09 | 21h30 | Cine-Teatro São Pedro

TORRES VEDRAS | qui 22 out 09 | 11h00 | Teatro-Cine

MONTIJO | sex 23 out 09 | 21h30 | Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida

TOC-TOQUE
La Compagnie du Petit Monde [França]
Teatro de Objectos | 45min. s/ intervalo | m/5 anos

Lotação Máx. 180 espectadores

MOITA | dom 01 nov 09 | 16h00 | Fórum Cultural José Manuel Figueiredo

SANTARÉM | ter 03 nov 09 | 14h00 | Teatro Sá da Bandeira

ALMADA | sex 06 nov 09 | 10h30 | Auditório Fernando Lopes Graça

SESIMBRA | dom 08 nov 09 | 17h00 | Cineteatro Municipal João Mota

ABRANTES | qui 12 nov 09 | 10h30 | Cine-Teatro S. Pedro

TORRES VEDRAS | sex 13 nov 09 | 21h30 | Teatro-Cine

PALMELA | sáb 14 nov 09 | 16h00

BARREIRO | dom 15 nov 09 | 16h00 | Auditório Municipal Augusto Cabrita











FOTOS DE ENSAIO INTERIORES DA COMPANHIA 
OLGA RORIZ NA CASA DE SANTIAGO EM MATOSINHOS
Julho de 2009
© Olga Roriz

p.06/07 Sylvia Rijmer; p.08/09 Pedro Santiago Cal (fotografias Olga Roriz);
p.10/11 Olga Roriz (fotografia André Louro)
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A OBSCENA é apoiada por 

NÃO HÁ PERIFERIA, 
SÓ HÁ CENTROS.

Terá certamente reparado que, na capa deste novo número da 
OBSCENA, surge a informação de que esta é a primeira de duas 
partes de um volume temático. Quando começámos a desenhar este 
número percebemos, desde cedo, que a sua publicação iria coincidir 
com uma série de efemérides e acontecimentos que, como é nosso 
hábito defender, moldam (no passado, no presente ou no futuro) as 
leituras sugeridas. Desde o calendário eleitoral nacional ao vigésimo 
aniversário da queda do muro de Berlim; do primeiro aniversário 
da eleição de Barack Obama ao início de uma legislatura, logo, de 
um novo (outro) perfil para o Ministério da Cultura. Um contexto 
politicamente intenso, não só de um ponto de vista estratégico, mas 
também filosófico, que se cruza com um outro quadro, focado no 
plano artístico mas, evidentemente, com ecos políticos. Entre eles 
os cem anos do manifesto futurista de Marinetti, a celebração de 
um outro centenário, o da criação dos Ballet Russes, o simbolismo 
nacional que é terem passado vinte anos desde a Bienal Universitária 
de Coimbra, que oficializou a Nova Dança Portuguesa, e os dez anos 
sem Amália Rodrigues. A isto se juntam os desaparecimentos que 
marcaram os meses recentes, quer no plano nacional (Raúl Solnado, 
Vasco Granja, Morais e Castro, João Vieira), quer no internacional 
(Merce Cunningham, Pina Bausch, Irving Penn, Michael Jackson). 
Sabendo que o programa era vasto, e aprendendo com o tempo 
que uma ambiciosa cobertura não significa directamente a melhor 
das coberturas, fomos começando a apontar palavras-chave que 
ajudassem a melhor compreender o tratamento editorial a dar 
a tão diversas hipóteses. Dividir a abordagem por duas partes 
permite-nos fazer diferentes viagens entre planos individuais e 
colectivos. Chegámos assim a uma lista que inclui temas e ideias (ou 
fundamentos) como utopia, história, identidade, inscrição, felicidade, 
mito ou risco. 
Tendo vindo a abandonar o formalismo das secções e dos dossiers, 
e apostando cada vez mais numa construção sobre a forma de  
palimpsesto, aproveitámos ainda para reflectir sobre algumas 
das questões que temos podido encontrar, por coincidência ou 
programação, nas agendas dos espaços culturais e nos discursos dos 
artistas. Muitas destas temáticas têm sido recorrentes nos últimos 
anos, sobretudo quando entendidas como tangenciais a outras mais 
urgentes: interculturalidade, miscigenação, liberalismo económico 
aplicado à arte, definição de fronteiras entre a criação artística e 
os fenómenos mediáticos para-performativos. Nós próprios já as 
abordámos de diferentes formas. 
Decidimos, por isso, ir à procura de nomes, ideias, espaços e 
propostas, tanto no plano individual como no colectivo, que pudessem 
responder ou perguntar, com a mesma liberdade e abertura, sobre 
os modos de lidar com estes temas. Quisemos, com esta agenda 
complexa, perguntar como podemos contribuir para uma leitura do 
que nos rodeia, seja com impacto microscópico ou mais vasto, sejam 
estas escolhas mais ou menos claras, definitivas ou errantes.
Chegámos a estes nomes (e aos que se seguirão) orientados, nuns 
casos, pelos condicionalismos do calendário de apresentações, 
noutros pela complementaridade temática, noutros ainda pela 
simples oportunidade de sobre eles escrevermos. É essa ideia de 
reacção em cadeia que justifica a utilização da bomba atómica como 
imagem de abertura, bem como a citação bíblica em epígrafe com que 
abrimos esta primeira parte. Continuamos em Dezembro. 

Tiago Bartolomeu Costa

OBSCENA - Revista de Artes Performativas
Rua Luz Soriano, nº 67, 3º Andar, sala 36
1200 - 046 Lisboa
Tel.:  211 919 444

Distribuição 
distribuicao@revistaobscena.com

Este número dedicamo-lo à memória da Isabel Alves Costa, 
querida amiga, a quem pertence o título do editorial.
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ESTABILIDADE 
PRECISA-SE
Quando este artigo for publicado, espera-se que Portugal 
tenha já um novo Governo e, poder-se-ia esperar, um novo 
Ministro (ou talvez uma nova Ministra…) da Cultura. Em 
tempo de decisões eleitorais, e logo de precisões políticas, 
é difícil não voltar a temas recorrentes nesta coluna e nesta 
revista, correndo o risco de enfadar o leitor. Assumindo-o, 
comecemos então pelas precisões ‘outras’, que pensamos 
mais ou pacíficas e de elasticidade suficiente para enformarem 
qualquer política.

As pessoas que trabalham na área da Cultura são muitas 
vezes acusadas por aqueles fora dela de a sobrevalorizarem, 
mas até para esses será impossível negar a sua importância 
colectiva. Esta importância advém da Cultura ser fundamento 
de identidade e factor de construção da realidade, seja numa 
perspectiva histórica, na sua vertente patrimonial, seja numa 
perspectiva contemporânea, através da sua vertente criativa, 
cobrindo a Língua as duas vertentes, ao ser simultaneamente 
realidade histórica e algo em permanente evolução/criação. 
A defesa da Língua é hoje, de resto, o bordão político-cultural 
na moda, como se viu nos programas eleitorais dos partidos, 
e moda no limite do disparate, como prova a complexada ideia 
do museu que lhe querem dedicar/adaptar.

A esse título, e por muito que alguns continuem a acreditar 
nas virtudes de uma Kulturkampf interna, a Cultura pode 
transcender diferenças políticas, regionais ou outras, 
assumindo o papel de ponte e de espaço de entendimento 
comum (que não necessariamente de concordância 
ou consenso) entre os portugueses. Não se esgotando 
evidentemente na sua importância colectiva, ela é ainda, a nível 
pessoal, factor de realização (a do criador ou agente, antes de 
mais), de formação (humana e cidadã) e de fruição (vertente 
multifacetada, nem sempre positiva, a sua generalização no 
séc. XX criou o homo ludens, e alimenta uma discussão sobre 
públicos que está longe de se esgotar). E é ainda nela que 

surgem, frequentemente, os primeiros sinais de futuro ou, 
se quisermos, aquilo a que poderemos chamar os caminhos 
da modernidade, mesmo quando eles são de crise ou até 
maus (para os que acham que a Cultura e a modernidade 
só podem ser boas, pensemos no período entre Guerras dos 
século passado, e na forma eficaz como ambas podem servir 
ditaduras).

Se tudo isso faz da Cultura um sector dinâmico por excelência, 
ela precisa todavia de um alguma estabilidade para cumprir 
integralmente o seu potencial de desenvolvimento colectivo 
- o cultural em sentido estrito, o social, o económico - e de 
desenvolvimento pessoal.

Ora se há coisa que não tem existido em Portugal nesta 
área é estabilidade, a começar pelos responsáveis máximos 
sectoriais. Entre 2000 e 2008, tivemos sete Ministros da 
Cultura - Manuel Maria Carrilho (PS, 1999-2000), José 
Sasportes (PS, 2000), Augusto Santos Silva (PS, 2000-2002), 
Pedro Roseta (PSD, 2002-2004), Maria João Bustorff (PSD, 
2004-2005), Isabel Pires de Lima (PS, 2005-2008) e José 
António Pinto Ribeiro (PS, 2008-2009) – sendo que mesmo 
o seu exercício sob um mesmo Primeiro-Ministro não 
consagrou, antes pelo contrário, qualquer continuidade nas 
políticas culturais, como demonstrado pelos três primeiros e 
os dois últimos desta lista. Lembre-se, em abono da verdade, 
que no mesmo período Portugal conheceu quatro Primeiros-
Ministros, o que, como se costuma dizer, “não ajudou à festa”.

Dir-se-á, e será verdade, que essa instabilidade é o resultado 
de debilidades que existem tanto do lado do Estado como das 
estruturas e agentes culturais privados. Afinal, deverá existir 
alguma ligação directa entre aquilo que somos e aquilo a que 
temos (tido) direito. Isso não impede, no entanto, que se possa 
exigir a um Governo que dê estabilidade ao sector. 

Essa estabilidade deverá ser, antes de mais, institucional, 
limitando ao mínimo as alterações estruturais nos Institutos 
Públicos e Direcções-Gerais, deixando-os maturar orgânicas 
e atribuições* e dando assim uma base credível e perceptível 
à sua interacção com os agentes culturais e cidadãos. A 
estabilidade terá também de ser orçamental: o financiamento 
das estruturas culturais do Estado tem de ser feita a um 
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nível que permita o cabal cumprimento das suas obrigações 
constitucionais e legais e, por outro lado, o sistema de 
apoios estatal a privados tem de ser claro e transparente, 
para além de suficiente. Isto quer dizer ainda que é precisa 
estabilidade legal, que garanta, de um lado, a continuidade 
da legislação e regulamentação aplicável a apoios e quadros 
de funcionamento, de maneira a possibilitar um planeamento 
multi-anual e fiável, e crie, do outro, um quadro fiscal e de 
segurança social que permita consagrar a profissionalização 
dos agentes.

Esta estabilidade tem de acompanhar o reconhecimento do 
valor económico do sector criativo e cultural, o que exige um 
trabalho de sensibilização dentro e fora da área, devendo ver-
se assim o seu financiamento público como investimento e não 
apenas despesa (a do discurso gasto do “subsídio”). E lembrar 
que também se faz e cria Cultura sem apoios estatais. Não é 
demais repetir que o sector tem um peso superior a muitos 
outros da economia tradicional, é um grande empregador e 
a sua taxa de crescimento está acima da de qualquer outro 
sector económico. Por essa razão, e particularmente num 
momento de crise como o que vivemos, a sua capacidade de 
dinamização social e económica deveria ser estimulada.

Estabilizar significa ainda que o Ministério da Cultura tem de 
valorizar, antes de mais, os seus próprios recursos, humanos 
e materiais, sem os quais não pode desenvolver uma política 
cultural eficaz e actuante. Isso passará por privilegiar o 
investimento nos seus equipamentos e na sua produção 
cultural própria, consolidando a actividade e os projectos 
existentes em detrimento dos novos projectos que não param 
de agravar a sustentabilidade de toda a estrutura.

Mas, para poder proceder a esta auto-valorização com 
legitimidade, terá de dar o exemplo e passar a actuar com 
maior exigência: deve melhorar a coordenação efectiva e 
regular entre os seus serviços da mesma área, aumentar o 
grau de fiscalização dos seus serviços dependentes e de todas 
as estruturas e projectos apoiados (certamente arriscado em 
termos políticos, mas premente), saber avaliar a sua acção e 
não apenas os seus funcionários (utilizando para isso, em toda 
a sua extensão, as valências e competências do Observatório 
das Actividades Culturais e a Inspecção Geral das Actividades 

Culturais), eliminar os desperdícios existentes (que os há), 
saber planear e investir. 

E, não menos importante, mostrar, impor e exigir 
responsabilidades: quem se lembra da venda 
escandalosamente barata dos terrenos envolventes do 
Palácio da Ajuda sem que o Ministério exercesse o direito de 
preferência, do roubo na Holanda de Jóias da Coroa, assumida 
como uma fatalidade e não como uma irresponsabilidade, dos 
gastos contínuos em logótipos e sítios novos para afirmar 
uma modernidade e eficácia quase sempre desmentidas 
pela acção, de projectos de imagem pessoal, de políticas de 
prioridades invertidas nas quais se criam permanentemente 
museus debilitando os existentes, ou se gastam verbas 
consideráveis em construir centros de interpretação de boa 
factura sem que se dispenda um cêntimo na conservação, 
tantas vezes urgente, do interpretado (pense-se no património 
arqueológico), ou em acções no exterior nas quais se gasta 
mais a transportar ou alimentar convidados nacionais do que a 
publicitar o promovido junto dos públicos-alvo estrangeiros…

“Vasto programa”, dizia o general de Gaulle quando lhe 
apresentavam ideias e projectos que ele considerava difíceis 
de realizar. Conseguir esta mudança poderá sê-lo, mas 
talvez vá sendo altura de perceber que se queremos os meios 
necessários e exigimos mais respeito e reconhecimento para 
a Cultura, teremos de aceitar mais escrutínio e avaliação, 
conseguir ser mais organizados em termos de plano e acção, 
saber comunicar melhor com outros sectores e o país, 
afastando-nos da esquizofrenia de alternar os discursos 
do direito divino com o do fado do coitado. Tudo isso é mais 
importante do que percentagens orçamentais ou dignidade 
governamental.

Estabilidade precisa-se, mas organização também. 

*Não deve no entanto confundir-se a estabilidade programática ou 
institucional com imobilidade, ou com a efectiva imutabilidade de mandarins 
e “mand(ar)onas”, esquecidos por inércia ou protegidos por pertinências 
familiares, políticas ou associativas mais ou menos claras, muitas vezes 
premiando uma incompetência ou relativa inactividade bem visíveis. E essa 
falta de circulação interna, pelo contrário, impede que se recompensem 
os melhores funcionários com promoções e que outros equipamentos ou 
projectos beneficiem da sua competência atestada.
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Depois dos anos 60, utilizou o seu corpo para criticar os 
critérios de beleza e as pressões sociais, ideológicas e 
religiosas que tais critérios implicam. Como é que esta 
vontade se lhe impôs na altura?

É preciso dizer que essa época era muito diferente da nossa 
e que, particularmente para as mulheres, havia imensas 
coisas pelas quais reinvindicar. Quer fosse a sua liberdade, 
igualdade, direito à palavra, o seu prazer, a nudez, o direito 
à contracepção, ao aborto... Era uma época onde havia 
combates extremamente importantes a ter em conta. Eu fazia 
pintura, era uma artista, como tantos outros artistas, e sentia-
-me mortificada por ser uma mulher artista, pois não tinha de 
todo as mesmas liberdades, as mesmas possibilidades que 
os meus amigos homens artistas. Era também uma época 
onde nós éramos máquinas desejantes, não parávamos de 
ser impulsivos, de desfrutar das coisas, de decidir, de fazer 
acções na rua, forçosamente sem público, sem vídeo, sem 
fotografia. Simplesmente, o que nos parecia importante era 
lutar por causas, enviar mensagens e exprimir esta paixão 
que nos incendiava e nos fazia agir. Não estávamos pela ideia 
de vender.

Como assim?

Não havia possibilidades, nada de publicações, ou quase 
nada... Também não havia galerias de arte contemporânea, 
coleccionadores, bilhetes de avião, bolsas ou residências 
para jovens artistas. Pelo contrário, nós estávamos bastante 
no “antigamente”. Nós dizíamos uns aos outros: “Escuta, 
quando verdadeiramente amadureceres o teu trabalho, talvez 
possas vir a ter uma exposição.” Mas não havia problema em 
começar. Nós tínhamos outras lógicas, comparando com o 
que se passa hoje. Eu sou professora numa escola de Belas-
Artes, vamos procurar os alunos do primeiro ou segundo ano, 
oferecemos residências, bolsas, para seguir e acompanhar os 
seus trabalhos. Acho que é absolutamente formidável, mas 
devo dizer que venho de um período extremamente diferente.

Diferenças e repetições, instalação de 3 vestidos sem corpo. (3 esculturas de cera 
de resina, pintura de carroçaria (Deep Black e Super White), douradas em folha de 
ouro de 22 quilates, 2009)
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O universo particular de Orlan vive à sombra 
das famosas cirurgias-performance que 

realizou no início da década de 90. Mas uma 
nova exposição nos arredores de Paris vem 

lançar a luz sobre um discurso mais amplo, 
tanto no plano do formato dos objectos 

produzidos, como ao nível do discurso sobre 
a representação do corpo, a criação de um 

território público de discussão ou o lugar que 
a história da arte atribuiu às mulheres. Uma 

conversa exclusiva, numa altura em que a 
artista também integra a exposição Inside- Arte 

e Ciência, até 24 de Novembro, na Cordoaria 
Nacional, em Lisboa.



Nasceu numa França monopolizada pela imagem de Brigitte 
Bardot, tinha 20 anos no Maio de 68, foi actriz desta tentativa 
de libertação dos corpos, e inicia o seu trabalho bastante 
tempo antes destes acontecimentos. Como viveu este 
período como militante?

Estava num agrupamento, mas com agrupamentos da 
província, em Saint-Étinenne ou depois em Lyon, e não 
tínhamos os mesmos contactos, nem o mesmo impacto que 
os parisienses. Estávamos em situações de todo diferentes, 
se bem que igualmente militantes... Mas separados porque 
não havia meios de comunicação como os de hoje. Instalei-me 
na capital e fiz uma pausa. Era outra história.

Atendendo à exposição que podemos visitar na Abadia de 
Maubuisson e, tendo em conta todos os meios que coloca para 
atingir os seus fins, como é que o seu trabalho acaba sempre 
por se resumir ás Operações-Performance realizadas entre 
1990 e 1993?

É o que lhe pergunto! É muito difícil para mim porque, as 
cirurgias-perfomances que fiz unicamente durante três anos, 
continuando a fazer outras obras, esconderam todo o resto do 
trabalho. É a face visível do icebergue para os media. Sendo 
muito mediatizado, Baiser de l’artiste e estas obras foram, 
na minha vida, dois escândalos sucessivos que não desejei. 
Foram os media que orquestraram isso. E, de facto, é muito 
fácil isso ter acontecido com o tipo de trabalho que faço, 
sendo eu, para mais, uma mulher artista que fala do corpo e 
dos problemas da sociedade. É fácil transformar o trabalho 
de uma maneira, como dizer, muito popular, com títulos que 
o editor escreve. Mesmo se o jornalista fizer um trabalho de 
fundo, com um texto inteligente, interessante, é frequente o 
editor dar-lhe um título aliciante. E aquilo que é mais difícil 
em tudo isso, é que se trata de uma história tragicómica, mas 
cómica também. Eu conto-lha.
Quando voltei de Nova Iorque com as minhas duas saliências 
sobre o rosto, que na época eram bem maiores que estas, tive 
um amigo que me disse: “Estou farto que uma grande parte 
dos média diga o que quer que seja sobre o teu trabalho, pelo 
que vou fazer uma festa enorme quando regressares de Nova 
Iorque, com todos os teus vídeos, vamos mostrar tudo, a tua 
nova cabeça, etc. Mas em contrapartida quero que faças uma 
conferência de imprensa para explicar o teu trabalho, para 
que parem de dizer parvoíces. 
Encontrei-me então com cerca de sessenta jornalistas e 
disse-lhes: “Vocês vêem bem a minha cabeça! Vocês vêem 
bem que não tento parecer-me com a Vénus, que não quero 
parecer a mais bela das mulheres, etc. Pelo contrário, vai ao 
encontro da história da beleza.” E, pronto, apareceram mais de 
setenta por cento de artigos com títulos como: “Ela quer ser a 
mais bela das mulheres”, “Ela usa a cirurgia estética para se 

tornar Vénus” ou “Ela arrasou com a cirurgia estética”. Mas 
eu expliquei que orquestrei tudo, que dirigi tudo... Foi muito 
difícil.
A mensagem que queria passar foi deturpada pelos títulos 
gordos, e como as pessoas não lêem, ou não lêem mais que 
os títulos gordos, acharam que queria ser o modelo de todas 
as mulheres, que me tornei o ideal de todas as belezas, que 
me queria parecer à Mona Lisa ou a Vénus, o que é de uma 
imbecilidade absolutamente inacreditável. É o oposto do que 
quero fazer. Um contra-senso total.
Em cada o trabalho que fiz quis sempre dirigir-me a todos os 
públicos. E penso que esse é também o caso desta exposição. 
Quis sempre ter uma linguagem clara, ter uma mensagem, ou 
um projecto para a sociedade, qualquer coisa que pudéssemos 
entender se fizéssemos um esforço, que não é elitista. 
Sempre me diverti muito por ter grandes artigos na ArtPress 
ou no Le Monde, e depois aparecer na Voici ou na Paris Match, 
como é o caso actualmente. Isso parece-me muito importante 
porque queria que o meu corpo se tornasse num lugar de 
debate público. Respeito as questões relativas aos públicos 
e creio que essas são as questões a colocar actualmente. 
Em relação à cirurgia estética por exemplo, há cada vez 
mais homens e mulheres que a utilizam, portanto deve-se 
experimentar a produção de palavras diferentes, de imagens 
diferentes, que mostrem que também podemos utilizar esta 
nova forma de ser e de o fazer com a tecnologia, mas não 
forçosamente para produzir as mesmas coisas e as mesmas 
imagens. Podemos utilizá-las para fazer um auto-retrato, 
mais do que se submeter aos modelos que nos são indicados.

Justamente, será que podemos falar do seu corpo e das 
suas representações como um corpo utópico, a utopia de 
uma mistura, ou de um espaço heterotópico no sentido em 
que ele comporta os imaginários e, talvez, revele o sentido 
crítico dos públicos?

Sim, é mais um material desse tipo que gostaria de pedir, 
um espaço crítico. É certo que são as utopias que fazem as 
ideias avançar, mas não sei se, da mesma forma, aquilo que 
faço é utópico, até porque já existem no nosso mundo, no 
que vemos à nossa volta, inúmeros híbridos e todo o tipo de 
transformações do corpo. Há, por um lado, um posicionamento 
com modelos da ideologia dominante, mas há também AS 
ideologias. Há pessoas que pensam de forma diferente, que 
organizam contra-correntes, etc. O que lhe parece?

Parece-me que há uma oscilação na sua obra. Num primeiro 
momento, trabalhou a sua imagem e o seu corpo como uma 
pesquisa endereçada a si própria, uma afirmação na primeira 
pessoa, e agora, como vemos nas suas últimas obras, parece 
resolutamente virada para os outros, no sentido de um 
pensamento conjugado no plural.
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É o que digo. Tive sempre a sensação de estar a organizar um 
sfumato entre apresentação e representação. É extremamente 
importante. Utilizei a literalidade da performance de uma 
maneira muito consciente, para falar da violência em geral 
feita ao corpo e, em particular, da violência sobre o corpo 
das mulheres. O meu trabalho organiza-se verdadeiramente 
assim. A principal ideia das minhas operações cirúrgicas está, 
sem dúvida, contida no manifesto intitulado A Arte Carnal. 
Por isso, e decorrendo deste manifesto, a primeira ideia foi a 
de dar uma figura meu rosto. É por isso que falo de sfumato 
entre apresentação e representação.

Acredita na possibilidade de uma apresentação? Ou estamos 
sempre na representação?

Nunca deixamos de ter um corpo e somos, sem parar, esse 
corpo. Andamos sempre de um lado para o outro da questão. 
Do mesmo modo, estamos constantemente a procurar 
objectivar esse corpo, e é a partir dele que podemos começar 
a ter um pouco de distância e começar a inventar, a criar 
qualquer coisa nesta espécie de interstício que se agita 
continuamente. Do meu ponto de vista é aí que se jogam 
as coisas: nessa espécie de buraco, de vácuo no qual nos 
tentamos posicionar, mesmo que saibamos bem que tudo o 
que fizemos não é certamente mais do que uma tentativa de 
sair da moldura. Mesmo quando tentamos sair da moldura, 
estamos a posicionarmos “em relação à moldura”. Temos 
uma margem de manobra e de livre arbítrio que releva dos 
inframens. Por isso, se não passamos por esse inframens, se 
não estabelecemos um objectivo, caímos todos nos mesmos 
moldes, nos mesmos formatos. Não temos um outro lugar 
para existir senção este. Foi neste lugar que tentei sempre 
trabalhar.

Afirma então que a identidade se desvanece perante o 
imperativo de beleza e que deverá ser constituída algures 
noutro lugar?

Não sei o que é senão a identidade. Porque a identidade é 
fabricada por tantas coisas tão complexas... E no entanto 
move-se continuamente! Podemos, por exemplo, tentar 
cortar com as origens... Sobre este assunto, a questão das 
origens parece-me completamente ridícula. Parece-me 
ridículo voltar a falar sobre de onde se vem, de nos apoiarmos 
na biografia, ou outras coisas. Acho que nesse caso, as coisas 
se fixam ao primeiro improviso. Vivemos numa época onde 
nos movimentamos tanto, onde estamos na internet, onde 
mudamos de nome, onde viajamos constantemente e, por isso, 
parece-me absolutamente inacreditável  querer regressar-se 
às origens. 
Sendo professora, muitas vezes, e embora ao mesmo tempo 
respeite isso, tenho alunos asiáticos, árabes, africanos, das Legendas:

Drive-in: Orlan Remix 
(instalação vídeo: escultura insuflável e vídeo, duração 3’48’’, 2009)

Artista: AAKA
Título: No comment (instalação vídeo, duração 4’. 75 bolas de futebol impressas 
com excertos da Bíblia, 2009) 
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Antilhas, que se convencem de que têm que trabalhar com 
a sua cultura, com os materiais do seu país. Tudo isso me 
parece como sendo de velhas ideias, de velhos clichés que 
lhes colocaram na cabeça. Tal como o facto de que os artistas 
deveriam ser desenhadores ou pintores, e que todos os outros 
estão um pouco perdidos, desde que façamos outra coisa. Se 
isso não é arte, não sabemos mais o que é. Esta não é a melhor 
referência. Mesmo quando faço fotografia digital, 
a maior parte das pessoas, mesmo 
pessoas que estão próximas do 
mundo da arte, dizem “estes 
quadros”. 
O problema das origens, o 
problema da identidade, o 
problema da biografia, que 
se cola realmente à pele e 
te cerceia, faz-te relacionar 
com as comunidades, e 
as religiões, tudo isso me 
parece absolutamente 
odioso e horrível. Tento 
verdadeiramente manter 
uma distância em relação a 
isso, e também em relação 
ao que faço. Coloco-me 
no interior, numa certa 
frequência de energia, e vou 
olhando o plano do filme de 
muito longe, perguntando-
me: “Portanto, se visse 
o filme por inteiro, como 
reagiria?”. 
Por isso creio que ao longo 
de uma vida criamos filmes 
de maneira mais ou menos 
consciente, criamos textos, e, 
de qualquer forma, não temos 
UM corpo, TEMOS corpos muito 
diferentes. Somos jovens, velhos, 
doentes, temos prazer, produzimos alquimias, drogas... As 
drogas são todas diferentes e, com o mesmo corpo, temos 
outros corpos. A palavra “identidade” é como a palavra 
“origem”, e isso fixa as coisas num lugar. E, no que me 
diz respeito, estou antes nos fluxo de ideias, nos circuitos 
complexos... Porquê fazer simples quando podemos fazer 
complexo? Não é complicado, mas complexo. Portanto, 
interessa-me o que é complexo, a nuance, a diferença e a 
repetição, não estar dentro dos moldes, como nesta sala de 
religiosos da Abadia de Maubuisson, onde as esculturas são 
como cópias por molde mas que não foram realizadas a partir 
de um molde.

Isso muda tudo na relação que podemos ter com o que está 
para trás e com a forma de produzir e localizar o que somos.

Pensa que o corpo é uma conquista maior da sociedade 
contemporânea?

Tudo depende, evidentemente, do que fazemos, de como 
o encenamos, como o deslocamos, como nos 

distanciamos, e quais são as 
imagens habituais que são 
projectadas sobre ele. O 
corpo é um material entre 
vários materiais. Se mostro 
as minhas próprias células 
prestes a dançar, o corpo 
torna-se antes de tudo um 
objecto, um material, uma 
fabricação alternadamente 
complicada e complexa.

E após passar todos 
estes anos a combater os 
enquadramentos, não se 
sente, justamente, tanto 
escrava deste corpo, como 
das exigências da beleza? 
Ou antes, é sempre assim 
tão duro ser mulher?

Nunca serei autenticamente 
uma mulher. Tantas vezes 
andei eu por aí com grandes 
cartazes rosas onde se lia: 
“Sou uma mulher e sou 

um homem” É muito difícil 
ser uma mulher porque há 

imagens bonitas que nos são 
coladas e das quais é impossível 

desfazeres-te. Agora, podemos jogar com 
essas imagens, podemos fazer qualquer coisa. Tal como 
eu pude jogar por exemplo, logo ao início do meu trabalho, 
quando fiz poses nua, que podiam ser eróticas, mas que não 
eram produzidas com os bamboleios, os pequenos truques 
com o cabelo, os lábios esticados, enfim, toda a gestualidade, 
toda a educação das mulheres que nos ensina como se devem 
excitar homens de uma certa forma e não de outra. O que 
procurei fazer, assumindo totalmente a minha nudez e a 
minha sexualidade, assumindo totalmente que sou mulher, 
foram poses extremamente inventivas, rebeldes, movediças, 
que eram como uma coreografia algo violenta, mais do que 
uma espécie de trejeitos aprendidos.

Retrato oficial como noiva do Frankenstein, 
por Fabrice Lévêque, início dos anos 90
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E onde se encontram os códigos do barroco que tanto 
utilizou?

Não sei precisamente o que quer dizer com “códigos do 
barroco”. Para mim, o código que me interessa no barroco é 
a utilização do “e” e não do “ou”. Não há o Bem ou o Mal, mas 
o Bem e o Mal ao mesmo tempo. A maior parte das minhas 
obras são construídas sobre esse “e”. Penso que isso se pode 
entender com muita facilidade. 
Em França o barroco é sempre julgado como sendo de mau 
gosto. A ala dedicada ao Bernini nunca foi construída no 
Louvre, porque efectivamente é insuportável. O barroco é o 
monstro do classicismo, tal como a mulher é o monstro do 
homem. O barroco é uma pedra irregular, singular, onde os 
bordos não são arredondados e regulares, pelo que se mantém 
sempre como um termo detractor que anula qualquer coisa. É 
igualmente curioso que, ainda assim, se mantenha. 
Portanto, e vejo-o enquanto docente, todos os cinco ou dez 
anos, quando estamos em avaliação de um jovem artista, o júri 
tem termos detractores que fazem com que, se pronunciado, 
deverão fazer corar de vergonha o jovem artista. Querem 
todos significar que o trabalho não se adequa. E são muitos: 
“é decorativo”, “é teatral”, “é literário”, “é filosófico”… Se 
bem que estes termos estejam relativamente integrados hoje 
em dia. Mas, por exemplo, usam “é espectacular” quando 
efectivamente muitas obras o são, quando muitos artistas 
jogam nesse campo. Pelo contrário, o termo “barroco” 
mantém-se, ainda hoje em voga, como sendo uma espécie de 
insulto. 
O que é estranho, porque eu considero o barroco bastante 
construído, ele está na carne, no movimento, no buraco, em 
cada instante da nossa vida, ele é o escape. Há centenas 
de coisas que vivem, que empurram, que falam, que se 
entendem, que pendem, que se formam, consciente ou 
inconscientemente. Quando o John Cage faz o seus quatro 
minutos e trinta e três de silêncio, não há silêncio. É isso que 
me interessa.

Falou, considerando as suas últimas obras, de um 
compromisso bilateral da sociedade, de um compromisso 
que se partilha, paralelo ao seu trabalho de docente. Como é 
que se posiciona face à questão da transmissão, da herança 
e da partilha?

No meu trabalho de professora, do qual gosto muito, tento 
sobretudo ser muito permissiva, de não me projectar, de 
entrar realmente na lógica do outro e, a partir dessa lógica, 
dar-lhe pistas possíveis. Mas, ao mesmo tempo, quando 
não falo directamente de um trabalho que estou a ver, tento 
afirmar as minhas posições na sociedade. 

Se a exibição do corpo na moda implica uma ostensibilidade 
inquietante, tornando-se um motivo estético importante, 
bem mais premente é a cada vez maior omnipresença da 
medicina, ou da genética, nos artistas contemporâneos. 
O caso mais conhecido, não por acaso, de “arte carnal” é 
o da francesa Orlan, que recorreu a múltiplas operações 
de cirurgia estética para inscrever sobre a sua carne 
fragmentos de pintura clássica. 
De acordo com Orlan, “a arte carnal é um trabalho de 
auto-retrato no sentido clássico, mas com os meios 
tecnológicos próprios do seu tempo. Oscila entre 
desfiguração e prefiguração. Inscreve-se na carne porque 
a nossa época começa a torná-lo possível. O corpo torna-
se um ready-made modificado”[1]. Tipicamente, Orlan 
apropria-se de modelos extraídos da pintura clássica, 
sem se preocupar com o facto de que estes se inscreviam 
numa matriz que os tornava resistentes a qualquer 
apropriação[2] . 
Bem longe da metafísica de Duchamp, que transfigurava 
os objectos ao rebatê-los num espaço estético, no caso 
de Orlan tudo se baseia na apropriação arbitrária e na 
vontade de condução da performance. A sua vontade 
de domínio de si, procurando contrariar o modelo 
patriarcal[3], leva Orlan a apropriar-se de imagens que, na 
verdade, a dominam. 
As operações cirúrgicas em que está anestesiada 
localmente, podendo coordenar todo o processo, 
transformam-se num espectáculo onde a morbidez da 
carne, que provoca um terror incontido, é reintroduzida 
na obra carnal, para melhor a potenciar. Querer ver neste 
tipo de estratégia uma crítica da medicina ou a crítica 
de uma certa ideia de beleza feminina ou a assunção 
feminista da sua “vida” é possível, mas bem improvável. 
O caso de Orlan não deixa de ser inquietante, abrindo 
possibilidades que são, de facto, importantes. 

in Corpo e Imagem, pp. 169-170, Nova Vega, 2008, Lisboa

Reproduzido com autorização do autor e da editora. 
Título da responsabilidade da revista.

[1] Orlan, “Le manifeste de l’art charnel” (Internet)
[2] Lucie-Smith chama a atenção para o facto de muitos body-artists se 
apropriarem de modelos provenientes da “tradição pré-moderna”, 
considerando que tal se explica por uma “revivescência do clássico”. O 
motivo poderá ser outro, a interrogação obsessiva dos corpos clássicos 
que a pintura mostrava na sua máxima perfeiçao. Cf. LUCIE-SMITH, 
Edward (2002), Art Tomorrow, Paris, Terrail, p. 208.
[3] Griselda Pollock defende esse poder de tudo decidir, nomeadamente 
sobre a carne: “a identidade é artificial e nós, as mulheres, podemos 
arrancar o seu fabrico das mãos das autoridades patriarcais (....) Orlan, 
pelo seu trabalho, leva esta lógica ao seu limite mais extremo: a marquesa 
onde opera o cirurgião plástico. Aí, numa óptica tão carnavalesca como 
mortalmente séria, ela perturba. inverte e reapropria-se dessa lógica”. Cf. 
Griselda Pollock, “A Carnal Art?, Orlan”, Portfolio, nº 23, Juin 1996, p. 57. 
Infelizmente não basta a vontade de que o poder mude de mãos...
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Não sou certamente um exemplo e não digo quais serão 
as opções correctas, mas tento que aprendam acima de 
tudo a serem críticos, seja consigo próprios, comigo, com o 
mundo em que vivem, de modo a poderem encontrar o seu 
posicionamento. Creio que temos necessidade de alguém que 
seja como uma rocha, que se apresente com um certo número 
de posicionamentos e, depois, nós possamos seguir-lhe a 
pegada, ou o inverso, por espírito de contradição, encontrar o 
nosso próprio lugar. 
Tenho sempre posições muito claras, mesmo que fale sem 
parar dos meus gostos e dos questionamentos que eles 
colocam. Tento que aprendam a rodear-se de ideias, a fazer 
ricochete, por vezes de um material a outro e de uma ideia 
a outra, de serem abertos sobre o conjunto das práticas 
artísticas... e sobre o mundo! Não só sobre as práticas 
artísticas mas sobre o mundo, sobre a maneira como vivem. 
O que podemos fazer? O que podemos apontar? Que podemos 
dizer actualmente?

Se pensarmos na Body Art, e em todos os artistas que 
trabalharam a partir do e com o sofrimento, podemos 
constatar que nunca foi nessa direcção. Apresenta, pelo 
contrário, um certo entusiasmo tanto nas suas obras, como 
no seu discurso. É esse entusiasmo que procura transmitir a 
esses jovens artistas?

Tocou em algo muito importante para mim: a dor. É verdade 
que respeito muito o que fazem os artistas de Body Art. 
Creio que disseram o que faltava dizer, no momento em que 
o disseram. Mas é verdade que me direccionei para outras 
coisas, distanciando-me desse movimento mais de dez anos. 
Vivi coisas e histórias diferentes e sei manter a distância. 
De qualquer forma, eles nunca poderiam ter trabalhdo 
com a cirurgia plástica, porque nessa época não estava 
suficientemente desenvolvida. 
Mas, o que é muito estranho para mim, é que há muito artistas 
a trabalhar sobre a ideia de resistência, de levar os limites 
psicológicos e físicos ao máximo, como os neo-primitivos, ou 
a Marina Abramovic, cujo trabalho respeito verdadeiramente, 
ou ainda o Jan Fabre. Mas não é o meu universo. A dor parece-
me anacrónica. Os corpos sofreram durante milénios sem 
ter uma simples caixa de aspirinas para acabar com uma 
dor de cabeça ou uma dor de dentes, por isso creio que já se 
sofreu o suficiente. Sofre-se ainda com guerra, a tortura, com 
as doenças incuráveis, etc.. Já chega! Não me vejo a sofrer 
mais, mas é um cenário possível, quando é feito de um modo 
inteligente e interessante. Qualquer que seja a maneira pela 
qual um trabalho começa, o que conta é o que se produziu. 
Ora, para os detractores, os termos críticos são usualmente 
o narcisismo, o exibicionismo, etc.. Mas para se sobreviver 
são precisas essas coisas, senão não sobrevivemos! Tal como 
a agressividade, ela é necessária, porque senão as coisas 
terminam. O importante é então: o que é que fizemos? O que 

é que isto produziu? Será que se produziu qualquer coisa de 
interessante para dizer a outro e não apenas a si próprio?
É isso que tento transmitir aos seres humanos, e do seres 
humanos. O que vivemos, é preciso viver o mais intensamente 
possível, o mais forte possível e imediatamente, senão, é 
melhor morrer. Não há intermédio, é uma escolha. O suicídio 
é já tarde demais. A vida vale bem a pena de ser vivida, é curta, 
mas tudo depende do que fazemos! 
Fui sempre pela intensidade, pelo gozo, pelo prazer, pela 
sensualidade, sempre fiz este trabalho de forma a que não 
houvesse um obstáculo, que não me tornasse mais serena, 
menos activa, menos enérgica. Pelo contrário, quis sempre 
dar-lhe um impulso. É a minha maneira de ver a vida, a minha 
posição no mundo e acho que esta exposição o prova desde o 
início. 
Tento ter um projecto para a sociedade, de fazer passar 
mensagens e, ao mesmo tempo, fazê-lo com alegria, com 
prazer, com energia, com generosidade, com abertura, com 
um discurso o menos elitista possível. Gosto de ser uma ponte 
entre as coisas, e gosto quando abrimos portas, horizontes. 
Tenho um grande prazer em mostrar-lhes as biotecnologias, 
dar e a aprender imensas coisas sobre ciência, o nosso corpo, 
as nossas células, etc.. Coisas que não sabemos, que não 
conhecemos. Gosto muito de todas as aberturas, de todas as 
coisas que permitem dar um passo ao lado, de ir mais longe. 
O Manto de Arlequim, uma das obras expostas, é, para mim, 
qualquer coisa de muito importante porque foi fabricado numa 
universidade de biologia e anatomia, com imensos vídeos de 
células macro. Reunimo-las e fizemo-las coexistir de uma 
maneira, como direi, muito pacífica. 
Neste momento, estou a expor no Casino Luxembourg [no 
Luxembrugo] uma peça biotecnológica com um bioreactor no 
interior. Um bioreactor muito belo, com o líquido de alimentação 
das células que é naturalmente vermelho e transparente. Tem 
a ver com violências e zaragatas absolutamente abomináveis, 
como nas obras de Abel Abessemed , onde coexistem animais 
que se matam entre si. Ali, as células regem-se pela lei da 
mais forte e da mais jovem. A mais jovem ganha. Sabemos de 
antemão o que vai acontecer. 
Ainda que seja de uma forma primitiva, na medida em que 
somos seres humanos, tentamos que isso aconteça de forma 
diferente, e que a coexistência se possa instalar. Quando faço 
as co-culturas de células, acredito que poderia criar híbridos 
das células. De facto, em alguns centros de pesquisa, neste 
momento, isso começa a ser possível na medida em que 
células de outras origens são rejeitadas imediatamente: não 
são anjos. Este Manto de Arlequim, onde elas coexistem, é, de 
uma certa maneira, uma utopia. Podemos esperar que, em 
breve, encontremos possibilidades de fazer integrar células 
que normalmente são rejeitadas. Para um implante de órgão, 
damos produtos que permitem que a rejeição não tenha lugar. 
Assim pouco a pouco, lá chegaremos, mesmo se estamos 
muito longe de concluir.
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“A arte é, para Orlan, um processus”, escreveu Bernard 
Blistène, crítico de arte e ex-director do Centro de Arte 
Moderna do Pompidou (Orlan, éditions Flammarion, 2004). 
Orlan está para a arte performativa/visual como Madonna 
para a música pop do séc. XX. Na impossibilidade de definição, 
ambas romperam qualquer barreira teórica, abraçando a 
multidisciplinaridade artística na construção da identidade. 
Nascida em Saint-Étienne, França, em 1947, Orlan é mais 
conhecida pelas grotescas operações cirúrgicas que pelas 
reivindicações artísticas - o Canal Art Manifesto, (1990) - o 
culminar dum processo iniciado nos anos 60, em que decidiu 
fazer do seu corpo um espaço de debate público. Partindo da 
destruição da cultura patriarcal e do ideal feminista da escola 
francesa, Orlan preconiza que cada um tem de criar a sua 
identidade projectada no futuro: “o meu trabalho é uma luta 
contra o inato, o inexorável, o programado, a natureza, o ADN 
e Deus” (escreveu no Manifesto).
Em 1977 Orlan apresenta-se em Portugal, país pós-
revolucionário e pouco acostumado ao léxico performativo, 
que a recebeu no jardim público das Caldas da Rainha. Na 
performance, S’habiller de sa propre nudité, (Vestir a própria 
nudez), a artista passeou-se com um vestido com o corpo de 
uma mulher nua estampado. “Não sou um corpo nu que possa 
ser medido. Quero um corpo que socialize, como se fosse 
um ecrã”, afirmou a propósito da acção. Conhecida como 
Arte Corporal esta baseia-se na apresentação de situações 
excepcionais num espaço público de sociabilização habitual. 
Uma das suas performances mais conhecidas The Artist’s 
Kiss foi criada nesse ano e conheceu uma primeira versão em 
Portugal, ensaiada meses antes na Casa da Cultura das Caldas 
da Rainha, Baiser l’artiste à 20 escudos. Quando estreou, no 
exterior do Grand Palais em Paris, Orlan colocou uma foto sua 
de tamanho natural, tendo o torso sido transformado em slot 
machine. Ao inserir uma moeda o visitante recebia um beijo 
da artista. 
Um ano depois Orlan cria o Simpósio Internacional de Artes 
Performativas de Lyon, local privilegiado de reflexão e 
apresentação/descontrucção da sua persona e personagem 
pós-cirurgia, entre eles o queixo da Vénus de Botticelli, ou a 
testa de Mona Lisa, de Da Vinci.
Desde 1998 que produz Self-Hybridizations, uma série de 
fotografias digitais, fundindo o seu rosto com representações 
da cara (máscaras, esculturas e retratos) das civilizações não 
ocidentais (Pré-colombiana, Ameríndia e Africana). Estágio 
seguinte e lógico, Orlan, eterno patchwork, adentrou-se 
no campo da bio-art e tecnocultura, em 2007, com Suture/
Hybridize/Recycle. Partindo do seu icónico vestuário nas 
últimas quatro décadas, rasga a roupa passada e reconstrói 
novas peças através de um sistema de suturas. Esgotada que 
parece a sutura da fisicalidade cirúrgica, transfere-a desta 
forma para o que de mais próximo tem do corpo: a roupa que 
enverga. O processo continua. A arte acompanha. 
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Perfil de uma mulher-objecto onde a 
obra luta contra o programado

texto Daniel Silva Branco



Continuará na via das biotecnologias para interrogar o ser 
humano?

Sim, estou muito motivada. Mas não sou uma artista das 
biotecnologias. Passo por lá, tento dizer qualquer 
coisa importante, interessante e inteligente 
sobre o assunto, mas isso não me vai impedir 
de fazer esculturas em mármore, vídeos 
ou instalações plásticas sem que haja 
forçosamente entidades vivas no seu 
interior. 
É verdade que as instalações 
do Casino Luxembourg falam 
da fragilidade do vivo, e de 
qualquer coisa que tem a ver 
com a performance, dado 
que na performance nunca 
sabemos exactamente o que 
se vai passar, que relação 
com o tempo, ou com o 
público, etc.. Há momentos 
excepcionais, que se 
inscrevem diferentemente, 
que se talham, como o 
podia fazer com um bloco 
de mármore. 
Sobretudo não vou ser 
posta na gaveta. Adoro 
reagir, tanto com uma peça 
como a que viu, bastante 
direccionada para as novas 
tecnologias e de um problema 
geopolítico do nosso tempo, 
mas também através de 
assuntos mais tradicionais, 
presentes de uma forma 
deslocada, que se constroem 
algures com um outro olhar, como 
por exemplo o futebol e a bíblia na 
obra realizada pelo meu duplo, AAKA.
O que quero dizer é que, efectivamente, 
a minha obra ao início estava centrada 
no “eu”, “eu sou”, como me situava em 
relação à história da arte, em relação à nossa 
cultura. Descobri a religião tardiamente, não tenho 
educação religiosa, os meus pais eram mais anarquistas, 
libertários, esperancistas e anti-religiosos... ou qualquer 
coisa do género. Descobri a nossa cultura por intermédio 
da pintura e da escultura. Pelo que me interroguei bastante 

sobre isso, e também sobre como colocámos os corpos das 
mulheres nessas obras. Interrogo-me também bastante 
sobre essa espécie de impertinência, ou de propaganda, que 
era dada à religião PELO intermédio da arte. Neste sentido, 

depois das operações cirúrgicas, decidi, ao fazê-las, 
que não trabalharia mais com a minha cultura, 

mas com outras culturas que questionaria. 
Onde antes dizia “ eu sou”, agora digo “eu 

somos”. 
Permito-me questionar outras 

culturas com as quais não estou 
sempre de acordo, mesmo que 

não devesse, a priori, criticar 
aquilo que vem de fora. Quando 
trabalho sobre os índios da 
América, a partir do trabalho 
do pintor Georges Catlin, não 
posso estar forçosamente 
de acordo e respeitar os 
costumes dos índios, onde 
não é questionado que uma 
mulher não seja chefe. 
Georges Catlin pintou os 
chefes e está certamente 
fora de questão que uma 
mulher use as garras 
de urso como jóia, é 
absolutamente tabu.
Assim, nas minhas Self-
hybridations, questiono-os, 
e torno-me uma mulher 
chefe, tendo as coisas que 
não deveria ter. O mesmo 

quando tem uma mão sobre 
a boca. Significa que o jovem 

adulto foi iniciado porque 
matou um inimigo com as suas 

próprias mãos. Certamente não 
eram as mulheres que faziam este 

trabalho sujo. Há uma crítica e, se 
um índio vir isto, ele pode reclamar. 

Exponho-me a isto também: estar 
sempre à esperaao dos elementos que vêm 

ao encontro do meu projecto. 
 

A exposição na Abadia de abbaye de Maubuisson, na região parisiense,  
inaugurou a 30 de Setembro e está patente até 8 Março 2010. Para mais 
informações consulte http://www.valdoise.fr/content/heading322808/
content731550.html 

Sculpting Brushes
fotografia © Catherine Brossais
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Baiser l’artiste, 1977
fotografia © Orlan

27

NOVEMBRO/DEZEMBRO.09



EGEAC

Lisboa 
não é uma
cidade triste.

Castelo de São Jorge
Cinema São Jorge
Maria Matos Teatro Municipal
Museu da Marioneta
Museu do Fado
Padrão dos Descobrimentos
São Luiz Teatro Municipal
Festas de Lisboa
www.egeac.pt

egeac:obscena dupla  10/9/09  6:44 PM  Page 1



EGEAC

Lisboa 
não é uma
cidade triste.

Castelo de São Jorge
Cinema São Jorge
Maria Matos Teatro Municipal
Museu da Marioneta
Museu do Fado
Padrão dos Descobrimentos
São Luiz Teatro Municipal
Festas de Lisboa
www.egeac.pt

egeac:obscena dupla  10/9/09  6:44 PM  Page 1



texto Tiago Bartolomeu Costa

30



“Não me peçam para explicar”, diz ele, atropelando as 
palavras com os gestos que denunciam a fisicalidade dos 
movimentos aprendida nos anos que passou a dançar para o 
coreógrafo belga Wim Vandekeybus. Hélder Seabra, 27 anos, 
prepara-se para estrear a sua primeira coreografia, IMAGO, 
a convite da Companhia Instável, onde havia sido bailarino e 
conheceu Vandekeybus, que em 2004 criou Les Porteuses de 
Mauvaises Nouvelles para a companhia. 
Seabra é o último de um conjunto de criadores a ser convidado 
pela Instável, onde já estiveram Javier de Frutos, Rui Horta, 
Madalena Vitorino e Ronit Ziv, e prossegue uma inflexão 
da própria companhia ao apostar em nomes praticamente 
desconhecidos (o ano passado a tarefa foi entregue a três 
jovens artistas do colectivo Sweet & Tender Collaborations). O 
convite deu-lhe a desculpa perfeita para regressar a Portugal 
depois de sete anos a trabalhar lá fora e onde, naturalmente, 
passou pela experiência da PARTS, a escola de formação 
mais reconhecida pela dança contemporânea e dirigida por 
Anne Teresa de Keersmaeker, experiência da qual guardou “a 
técnica” mas reagiu mal “à falta de exploração”.
Diz que não quer “ficar fechado em formatos”, que é “critico 
consigo mesmo” e que não está interessado no ponto de 
chegada, “mas no processo de transformação”. Hélder 
Seabra olha directamente quem o interpela e acaba as frases 
com um pa-pa-pa-pa-pa crescente que dá bem conta de que 
pensa por imagens, movimentos e energias antes mesmo 
de se conseguir sentar e respirar fundo. “Vou de um a dez 
num instante”, descreve. E, por isso, a esta vontade de não 
explicar, não é alheia a ambição de “só se focar no que [lhe] 
interessa”. Mesmo que diga “nunca estar seguro”. Tornou-se 
bailarino, não pensava ser bailarino. 
O discurso deste jovem coreógrafo pode não ser diferente 
de qualquer outra pessoa que esteja a começar a trabalhar. 
Ele sabe-o e diz que está a assistir, “com gosto”, ao seu 
“amadurecimento pessoal e criativo”. Mas tem, pelo menos, 
a seu favor, o facto de durante anos, ter trabalho dentro de 
uma máquina como a da dança flamenga, exemplo máximo da 
sofisticação de produção e criatividade. 
Porque, ao longo das várias experiências de palco que teve, 
sentiu que lhe faltava “a colaboração”. Apesar de saber que 
“aprendeu imenso com o Wim”, dele quer retirar a força 
impressiva dos movimentos e “passar por um processo de 
selecção que pode ser muito bom”. Quer “experimentar”,  
“descobrir o clic que despoleta algo”, “trabalhar nos pólos”, 
“focar-se nas pessoas”, “traduzir o modo como vive para o 
modo como cria”.  Esta nova peça, como as outras que se 
seguirão “num futuro próximo ou distante”, resulta de um 
“vou”. Agora, ele sabe-o e repete-o todos os dias “está tudo 
por fazer”. 

Imago, com interpretações de Elisabeth Lambeck, Ricardo Ambrósio e Carla 
Valquaresma, estreia a 22 de Outubro no Teatro Aveirense e apresenta-se de 
28 a 30 de Outubro no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto. 
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Vinte e três anos depois e a internet salvou uma rapariga 
franzina dos desfiles e paradas adolescentes que fazem dos 
liceus o pior dos lugares do mundo, onde não há nem futuro 
nem esperança. Hoje Joana Barrios, que vimos em duas 
peças do Teatro Praga (Conservatório, 2008, e Demo, 2009) e 
algures na imensidão de Das Märchen, de Emmanuel Nunes, 
diz que é “fruto de como [a] educaram”, que a sua “cena são 

as bandas de metal”, que se quer “afastar da geração 
dos recibos verdes e do carro à porta de casa, 

que está à espera que as profecias dos 
Maias se cumpram em 2012”, e que 

só se “quer encontrar com os que 
jogam na mesma equipa que tu”. 
Isto porque acha que aquilo que 
anda a fazer “e [quer] que as 
pessoas compreendam, é do 
domínio comum”. Mesmo que 
isso envolva um sinistro líder de 
uma banda sueca chamada The 
International Noise Conspiracy 
e as roupas que se usavam na 
escola como palavra-passe 
para o clube dos super-fixes.
Por isso, Fake, é uma peça 
que tem como ideia base a 
história de uma miúda, em 
tudo parecida com a sua 
encenadora, que acha que 
vai para a Birmânia ensinar 
inglês aos pobrezinhos como 
veículo para descarregar 
a culpa judaico-cristã do 
consumismo. E encontra soli-
dez dramatúrgica suficiente 
para misturar o Rambo, que 

usa a Birmânia para resolver o seu lugar no imaginário bélico 
colectivo, um falso nobre português do século XVI que destruiu 
em treze anos qualquer hipótese de interculturalidade nessa 
região oriental, e um par de calças feitas de algodão que, para 
alem de contribuírem solidariamente para o desenvolvimento 
dessa população, se não forem lavadas durante seis meses 
atingem a coloração perfeita. Durante o monólogo-viagem 
acreditamos estar mais perto de um “meia bola e força” mui-
to maturada de uma rapariga que teve, como outras mas de 
forma mais selectiva, na internet a sua primeira esperança 
para escapar às malhas do conservadorismo. O mesmo “que 
atacou esta geração”. 
Se isto representa “uma geração à deriva”, como indica o sub-
título desta primeira peça de teatro, que deveria ter sido de 
dança, ou acusa o toque de muitas horas a fantasiar sobre o 
que não ser, tanto faz. Joana Barrios fala do “resharpening 
de uma coisa que não se sabe o que é”, do dilema de “se criar 
uma identidade porque sem identidade não se é nada”, e de 
uma “crise de valores que é verdadeira”. Acreditar que um par 
de calças perfeitas pode ajudar a resolver problemas do outro 
lado mundo é, provavelmente, a solução para quem sente que 
“reflectir sobre a [sua] geração é uma coisa muito dolorosa, 
porque não [se identifica] com a [sua] geração cronológica”.
“A diferença entre o texto e a entrega [entre ela e esta miúda] 
é dura, porque sou eu, não a debitar [texto] mas a passar por 
tudo isto”. Outra vez, imagina-se. Para quem cresceu entre 
Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo e a fantasiosa San 
Diego, Califórnia, esperando todas as semanas que a volta 
do correio lhe trouxesse as caixas quadradas de sete ou doze 
polegadas com nomes tão obscuros, que mais depressa a 
afastavam do que a aproximavam das raparigas realmente 
fixes, Fake é uma espécie de diário aberto e cheio de cinismo, 
ao melhor estilo segregacionista. Ela diz que a ideia que as 
pessoas têm dela é de ser uma “miúda parva e tolinha”. A 
tolinha, desta vez, meteu-lhes os dentes para dentro. 
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Chama-se Mathieu Poulain, nasceu em 1982 em Marselha, 
França, mas há cerca de ano e meio que também responde 
pelo nome de Oh! Tiger Mountain, alter-ego e personagem que 
se apresenta com uma máscara infantil de um tigre e lhe serve 
de “fio condutor de uma história ligada ao mundo actual”. Este 
verão fez a sua estreia no teatro, integrando o elenco da peça 
Le Livre d’Or de Jan, encenada por Hubert Colas e apresentada 
no Festival d’Avignon. Nela interrompia a acção, numa mistura 
de coro e para-narrativa, sublinhando sentimentos e desejos 
de várias personagens que se questionavam sobre o súbito 
desaparecimento de uma espécie de figura magnética. 
Se aquelas personagens esperavam uma direcção, e um 
futuro, Oh! Tiger Mountain também vive numa frustração 
e impaciência que traduz para letras “escritas muito 
rapidamente”, onde deseja que “a realidade se manifeste de 
forma concreta”. Diz que quer “tocar em qualquer coisa que 
está para lá da vontade” e, por isso, há um “sentimento de 
espera” nas canções. “Funciono como um mágico, a canção 

é um meio para chegar lá, e todos os elementos ajudam na 
definição desse objectivo”. Fala da criação deste alter-ego, 
das micro-narrativas que sustentam as suas letras, e do 
processo de “trabalhar a partir das consequências”, como 
uma forma de entendimento da música pop: “uma forma de 
arte muito particular”, a partir da qual se define uma “paixão 
pela contra-cultura”.
Da experiência anterior em bandas de rock guarda “o 
sentimento de adolescência, de experimentação, de 
espectacular, mas não de artifício e narração” que quer trazer 
para as suas letras enquanto Oh! Tiger Mountain. 
Os seus vídeos, registados à noite em viadutos com a cidade 
ao fundo, mostram um homem solitário e a sua guitarra, a 
cantar sobre “uma ambição de presença”, “um momento de 
suspensão da realidade”, “de construção narrativa”. Há uma 
exigência nas letras, transformando-as em reivindicações 
e pedidos que acusam essa vontade de mudança. “Don’t 
stand so close/ I’ve been through this before/ like a wall” ou 
“remember/ let’s not forget/ what we’re after/ we don’t have to 
play by the book”, por exemplo, são versos que abrem espaço 
para uma perseverança disposta a bater-se corpo-a-corpo 
com “as consequências das acções”. Títulos como Like a Wall, 
Blank Cartridges, Or the drugs, Little Red Cells ou Another 
Day in Blue revelam uma voz curtida, áspera e desafiante, 
que transmite uma sensação de angústia e abandono, mas 
também de uma esperança infinita. “Quando é que a minha 
vida vai verdadeiramente começar”, pergunta. 

Jan’s Guest Book, a banda-sonora original da peça de Hubert Colas é lançada 
em Outubro (Edição Believe Digital Distribution) e inclui cinco canções. On 
Your Back, álbum que reúne com covers de Chris Rea, Guided By Voices, 
Jackson C Frank, The Walkmen e outros, também será lançado este mês. Oh! 
Tiger Mountain-Debut Álbum será lançado no inverno, à qual se seguirá uma 
tournée em França, a partir de Março. Todos os vídeos estão disponíveis no 
You Tube.

Para saber mais:
http://www.myspace.com/ohtigermountain
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Inês Jacques não pode fazer muito pela sua imagem. É 
um daqueles casos em que vai ser sempre julgada pelas 
aparências. Por se parecer demasiado frágil, por apostar 
na discrição em vez de na radicalização do tratamento, por 
gostar mais de caminhar nas margens e preferir o instinto à 
cautela, por sentir que vai atrás do que o trabalho lhe pede em 
vez de o moldar logo ao início. 
Por tudo isto, o seu percurso tem sido feito de forma 
bastante mais discreta do que seria de esperar de alguém 
que tem um discurso singular na difusa paisagem da dança 
contemporânea portuguesa. As peças de pequena dimensão 
que tem vindo a apresentar, necessariamente por questões 
de orçamento, a par de uma muito bem sucedida aposta na 
música experimental (de experiência) – o projecto ela não é 
francesa, ele não é espanhol, com Eduardo Raon –, atestam 
bem da cautela, da noção do risco e da consciência dos 
equívocos que a ambição carregam. 
Apostadas numa resolução microscópica dos problemas de 
representação do corpo num contexto hiper-visual, as suas 
peças têm mostrado como através de apontamentos, muitas 
vezes de luz e de efeito (como a suspensão vertical invertida 
em Falling Up (2007)), ou de aliteração dos discursos de 
outras disciplinas (como o cinema e a sua filiação em Renèe 
Adorèe (2006), ou a animação em Good Girls (2004)), se pode 
apresentar (ou habitar) um corpo que se deixa guiar, não por 
objectivos, mas por uma mescla de memória e percepção. A 
clareza das suas dramaturgias, embaladas que estão por uma 
ideia de exploração dos interstícios do movimento, do registo 
da presença do corpo, da criação de imagens efémeras e da 
sua montagem em versão de acumulação, têm-lhe granjeado 
uma naturalidade, uma leveza que não se confunde com 

texto Tiago Bartolomeu Costa

superficialidade, e uma sobriedade raras. Isso mesmo está 
também presente no seu trabalho como intérprete regular 
das coreografias de Tiago Guedes, em particular numa feita à 
sua medida, Matrioska (2007)
Em Liars, a primeira peça que cria para corpos que não são 
o seu, recupera a ideia de montagem cinematográfica norte-
-americana e testa a validade dos movimentos na sua relação 
com a imagem que projectam. “Olho para o cinema pela 
perspectiva do movimento, da filmagem e não da montagem”, 
diz. Interessa-lhe tanto a máquina como o que ela ajuda a 
fazer porque, confessa, “não se trata de uma representação 
do cinema, ou dos seus mecanismos. Trouxemos essas 
coisas e trabalhámos por cima delas. A montagem é uma 
coisa que se aplica, mas é também o próprio material”. Os 
três bailarinos escolhidos, Carlota Corte-real, Filipe Pereira e 
Tiago Barbosa, trabalham a partir de uma “exposição desses 
códigos e meios que levam à ilusão”. 
Uma, e mais outra vez, o universo de Inês Jacques viverá de 
uma confluência de expectativas, de pesos e de surpresas, 
do qual surgirão sequências cuja validade e afinação se 
resolvem no momento da interpretação. Na generalidade que 
existe neste tipo de abordagem aos efeitos da relação entre 
espaço, corpo e tempo, há, como sempre houve, um desejo 
de experimentação e um grau de fragilidade que fazem do 
(ou que dão ao) seu trabalho uma clareza ímpar. “Eu faço isto 
porque estou a trabalhar nisto. Não é uma questão de leitura, 
mas de acesso”, diz-nos. 

Liars apresenta-se dias 31 de Outubro e 1 de Novembro na sala-estúdio do 
Centro Cultural de Belém, integrando a programação do Temps d’Images. 
Ela não é francesa, ele não é espanhol, integra a programação do festival 
Materiais Diversos, que decorre de 19 a 29 de Novembro em Minde e 
Alcanena.
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Nada fazia prever que John Romão escolhesse trabalhar com 
actores não profissionais, ele que parece ter uma crença tão 
profunda no teatro enquanto arma de arremesso. Contra 
o quê não sabe, talvez contra o próprio teatro. Porque, 
precisamente, tem sido através de peças interpretadas (ou 
feitas) por skaters, prostitutos, crianças ou operários, que 
mais abanões tem dado nas estruturas teatrais que há tanto 
persegue. 
“Problematizar afirmando” parece ser o mote de alguém que 
procura “assumir uma posição, mais do que tentar ser uma 
manta de retalhos”. A crueza das suas peças, plenas de um 
cinismo muitas vezes mal dirigido, mas claramente justificado 
nos discursos com que vai preenchendo o que as imagens não 
conseguem mostrar, têm a ver com uma relação de amor-
-ódio com a própria disciplina. “Não sou médico do teatro”, 
diz. “Não sou encenador para resolver problemas. Se temos 
problemas, temos material”.  E aquilo que os não-actores lhe 
dão, “um desajuste entre a boca que fala coisas que foram 
mandadas dizer e o seu próprio corpo”, está ao mesmo nível 
do que  pede aos espectadores: “o que me interessa é como 
recebes a informação, não como a constróis. Por estares a 
fazer ficção, podes dizer a verdade”.
Ficção contra verdade num jogo dialético do qual ele não 
parece querer sair vivo. “Não tenho mercado, não me interessa 
entrar nos mesmíssimos circuitos, porque a máquina não é 
a fórmula”. “Não sou assim tão pós-moderno”, diz a rir-se. 

“Gosto da imperfeição, do não saber”. E o actor, define ele, 
“gosta de fazer”, tem uma “atitude higiénica”. “Nunca sei e 
gosto de dizer que não sei” porque “nas peças a palavra não é 
o mais importante”. E o que é o mais importante?
“Gosto de ouvir, digerir, fazer as peças em segredo, às vezes 
apetece-me ocultar o papel do encenador... puffff... apareceu 
ali”. Puffffff!!!!! “Quem faz o espectáculo tem mais força do 
que eu”, diz John Romão refugiando-se no privilégio de quem 
não viveu “a vida toda” como aqueles não-actores que se 
prostitutem para alimentar a fantasia dos clientes (Velocidade 
Máxima), que levaram com uma barra de ferro em cima 
enquanto trabalhavam e viram a mãe morrer no mesmo ano 
(70kgs), que alimentam um imaginário fetichista – e o fetiche 
não é senão uma das muitas portas de entrada para o discurso 
deste criador –, e erótico (Skaters), que são protegidos por 
auscultadores para não ouvirem o que os onze anos de vida 
não deviam saber (Hipólito).
“Não os quero usar, ele têm que perceber e estar a par do 
contexto”, é como ele resume a sua relação com estas 
pessoas “sem lirismos”. “Quero que as coisas aconteçam ali 
à nossa frente”. Não há nada de mais teatral que isso. Não há 
nada de teatralmente mais real que isso. 

70kgs integra a programação do festival Materiais Diversos, que decorre de 
19 a 29 de Novembro, em Minde e Alcanena. Velocidade Máxima apresenta-
se de 20 a 30 de Janeiro 2010 no Negócio, Lisboa.

JOHN ROMÃO
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texto Tiago Bartolomeu Costa

Não é a primeira vez que Raquel Freire, realizadora de cinema, 
entra pelo teatro adentro. Já em Rasganço (2001) havia uma 
companhia profissional – o Útero – a fazer de companhia de 
teatro da Faculdade de Coimbra, num momento que, mais do 
que mimetizar, recriava a peça Mil999 e o Pénis Voador (1998). 
Veneno Cura (2009) tinha uma cantora de ópera, que voltará a 
aparecer em A vida queima (com estreia marcada para 2010), 
e o seu documentário Esta é a minha cara (2008) seguia os 
percursos criativos das companhia Circolando e Útero, bem 
como os encenadores João Garcia Miguel, Mónica Calle, Lúcia 
Sigalho e Susana Vidal. 
Mas desta vez, e com a colaboração de Marta Mateus, dos 
O’queStrada, criou mesmo uma peça de teatro que abre, 
no São Luiz, em Lisboa, a próxima edição do festival Temps 
d’Images. “Não me fico pelas regras. Se [as coisas que faço] 
surgem desta ou de outra forma, surgem desta ou de outra 
forma”, diz. Tem sido assim em tudo o que tem feito, tanto 
no plano pessoal como no profissional. E mesmo esta divisão, 
social e facilitista, diz pouco e não ajuda muito a quem quiser 
compreender por que universo se move Raquel Freire. Quando 
Rasganço estreou, houve quem lhe dissesse que “devia pedir 
desculpa por filmar de forma tão fálica”. “Pedir desculpa pelo 
quê?”, quis saber. “E porque não filmar assim?”, perguntou. 
Explica: “Atribuem-me imagens com as quais não me 
identifico. Mãe, virgem, puta, tonta. Eu pego nestes insultos 
e transformo-os em identidades. Faço guerrilha artística. Se 
habito o espaço de forma masculina é porque isso me põe em 
causa”. “De cada vez que sou insultada, tenho o impulso de 
fazer as coisas de forma ainda mais livre”, sublinha. “Qual é o 
meu papel?” é a pergunta que está na base de tudo o que faz. 

RAQUEL FREIRE
NÓSOUTRXS, assim se chama a peça, “é um espectáculo 
em que a performance, a música e o vídeo se interligam, 
propondo uma reflexão sobre os processos de construção 
de identidades, de género, sociais e culturais”, descreve a 
sinopse.
E esse processo de construção de um espectáculo é 
equivalente ao de construção de uma identidade, “de uma 
construção cultural”, que está na base do seu trabalho, 
múltiplo e amplo. Diz que essa multiplicidade lhe interessa 
cada vez mais. “O que fiz antes não me interessa nada, 
interessa-me o que vou fazer a seguir. Faço porque quero ser. 
O cinema não era suficiente”.
O cinema não ser suficiente depende menos dela do que 
do contexto onde trabalha. “Esperar quatro anos por um 
filme não me tranquiliza. Quando sai já estou a pensar 
noutra coisa”. Essa projecção no futuro é feita, no entanto, 
permanentemente, por imagens. “Sou cineasta”. Escreve em 
imagens, pensa por imagens, fala por imagens, em frases 
onde respira pouco, como um plano que vai abrindo cada vez 
mais, ao mesmo tempo que se centra no rosto dos actores. 
“A minha relação com as imagens tem mudado com esta 
incursão pelo teatro. Expões-te a ti próprio neste processo 
de experimentação que não pode se fixado. Mas, para mim, 
não me interessa repetir, mas pegar nas coisas e fazê-las 
crescer.” 

NÓSOUTRXS apresenta-se dias 30 e 31 de Outubro no S. Luiz Teatro 
Municipal, Lisboa. Esta é a minha cara e A Vida Queima têm saída prevista, 
em DVD e estreia comercial, respectivamente, em 2010. Também para 2010 
está prevista a saída do seu primeiro romance.

Leia no sítio da OBSCENA a crítica ao documentário Esta é a minha cara, bem 
como uma entrevista à realizadora.
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texto Cristiane Bouger

Pela terceira vez a curadora e historiadora de arte RoseLee Goldberg 
reúne artistas e curadores de diversos pontos do mundo para uma 
bienal que celebra a história e o futuro da performance. De 1 a 22 de 
Novembro, Nova Iorque é o palco de todas as atenções. 

RoseLee Goldberg, historiadora e crítica de arte, criou, em 
2004, a Performa, uma estrutura artística multidisciplinar 
sem fins lucrativos “dedicada a explorar o papel crítico da 
live performance da história do século XX e a encorajar novas 
direcções para o século XXI”. Em 2005 foi lançada a Primeira 
Bienal de Artes Visuais Performativas em Nova Iorque, a 
Performa 05, seguida, em 2007, pela Performa 07. 
Com as duas edições a Performa consolidou-se como um dos 
eventos mais aguardados na cidade, já que a bienal surgiu num 
momento crucial para Nova Iorque. Os artistas recentemente 
emigrados na cidade não encontravam a mesma Nova Iorque 
descrita nos livros. Esta falta de entusiasmo pode também 
denotar-se na programação dos últimos anos do Performance 
Space 122, dirigido por Vallejo Gantner, voltada sobretudo para 
a criação internacional (leia na OBSCENA #2 uma entrevista 
com o programador). Gia Kourlas, crítica de dança no New 
York Times, escrevia em Setembro de 2005: “Nova Iorque 
deixou de ser a capital mundial da dança contemporânea”. 
O que só veio causar maior alvoroço entre a comunidade de 
dança local.
Goldberg assume que não se sentia muito diferente em 
relação a essa ideia: “sentia que Nova Iorque se estava a 
tornar demasiadamente séria e focada no mercado naquela 
época. Vim para cá no início dos anos 70, conheço muito 
bem o estado de espírito desta cidade e tudo quanto estava a 
emergir. Nostalgia à parte, senti-a que era possível reacender 
essa chama e fazer com que as coisas acontecessem. Uma 
outra razão muito forte foi ter sentido que era tempo de 
nos focarmos na extraordinária história da performance, de 

mostrar como essa história influenciou o século XX. Para 
mim, criar a Performa foi uma necessidade, mas também 
uma grande alegria assistir à sua rápida aceitação. A recepção 
não podia ter sido mais entusiasta, desafiando qualquer 
cepticismo que pudesse ter precedido a primeira bienal.

Dar um contexto histórico a cada ideia de performance

Poder-se-ia dizer que a bienal orquestrada por Goldberg é 
opulenta e Wagneriana nos seus objectivos. A bienal constituiu-
-se a partir da profusão de uma série de visões e perspectivas 
curatoriais, de uma confluência transdisciplinar das áreas, 
de novos e reconhecidos artistas oriundos das várias partes 
do mundo, e de uma rede de apoio institucional e financeiro,  
demonstrando o empenho de Goldberg em manter a história 
viva, em mostrar as escritas da produção contemporânea, 
que tão nitidamente se demarcam das práticas estéticas 
da década de 70. “Honestamente”, diz, “eu penso que as 
pessoas têm uma ideia bastante limitada sobre do que é 
a arte da performance. Tendem a pensar a performance 
como algo esquisito, que se constitui de coisas estranhas e 
perturbadoras que as pessoas fazem a si próprias. Mas isso 
descreve um período histórico particular. Hoje assistimos a 
outros tipos de trabalho, que articulam preocupações muito 
distintas daquelas. A performance contemporânea não é a 
mesma ‘performance art’ dos anos 70.” 
Evitando compreensões desactualizadas e confusas face aos 
objectivos da Performa, Goldberg optou por atribuir à bienal o 
nome de “Novas Artes Visuais Performativas” em detrimento 

A mutabilidade da performance

PERFORMA 09
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de “performance art”. Na sua perspectiva, “a ‘performance 
art’ foi sempre uma denominação problemática. Nunca 
ninguém se sentiu confortável com ela. É utilizado de forma 
muito geral para descrever uma ampla gama de trabalhos que 
respeitam uma história de cem anos, quando, na realidade, o 
termo é mais específico dos anos 70. Quero evitá-lo e mostrar 
que os artistas visuais sempre fizeram performances. Não 
ouso dizer que a Marina Abramovic ou a Laurie Anderson são 
artistas da performance, e duvido que elas usem este termo 
para se auto-denominarem. Elas são artistas que trabalham 
em vários meios, incluindo a performance. Além disso, ao 
trazer trabalhos como estes a um público mais amplo, gesto 
próprio de uma bienal, torna-se importante realçar que nós 
abarcamos uma grande variedade de artes e médias.”
Muitos de nós ainda estão a tentar identificar quais as 
fronteiras desse difuso território chamado performance. 
Neste terreno, no qual surgem muitas questões relativas à 
sua natureza fugidia, sente-se que a declaração e recusa em 
considerar a performance como um produto foi substituída 
pelas suas relações com as instituições e apoio financeiro 
do mundo da arte contemporânea. Tornou-se performance, 
afinal, num produto de arte? E, sobretudo, esta é uma questão 
ainda relevante?  
Goldberg começa por dizer que “a arte da performance tem 
uma longa história, depende de que período estamos a falar. 
Da mesma forma o mercado da arte tem uma longa história 
e a relação entre os dois está sempre a mudar. Na década 
de 20, em Paris e Berlim, o mercado da arte contemporânea 
era limitado.  Os eventos Dadá atraíam um grande número de 

artistas e as pessoas pagavam para ver Relâche, de Picabia 
ou Mamelle de Teresias, de Apollinaire. Quarenta anos 
mais tarde, na década de 60, quando emergiu um mercado 
de arte mais vibrante (Expressionismo Abstracto, Pop Art) a 
performance era uma actividade anti-mercado, significando 
também uma arma de activismo num período sócio-
-politico volátil. Nos anos 70, quando os artistas conceptuais 
protestaram activamente contra a ideia de arte enquanto 
mercadoria, a performance transformou-se numa arte em 
si mesma, e uma forma de arte com maior visibilidade em 
relação às estratégias conceptuais”. 
Nos últimos dez anos, diz a curadora e autora, “um muito forte 
mercado de arte fez com que muitos artistas reconhecidos e 
que trabalhavam em performance, começassem a pensar 
que era justo que os seus trabalhos pudessem também ter 
um mercado, juntando-se a isso o facto dos museus terem 
incorporado nas suas colecções obras produzidas nos anos 
70, reconhecendo consequentemente muito do trabalho 
performativo daquele período”. “O papel do museu tem-se 
transformado radicalmente”, afirma RoseLee Goldberg. “Hoje, 
são palácios de cultura que atraem grandes aglomerações 
de pessoas fascinadas pela proximidade com os artistas e 
pela arte ao vivo.  A performance não é um produto de arte 
no sentido de mercadoria, mas pode no entanto, precisar de 
muito dinheiro para ser produzida. A questão é relevante, mas 
a resposta é uma resposta historicamente mais ampla.”
Se, de certa maneira, é possível afirmar que os artistas não 
dependem do mercado, dos curadores ou das instituições 
para existirem para além do sistema, não é menos verdade 
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iorquinas, bem como curadores independentes de todo o 
mundo. Todas as propostas são discutidas desde o início do 
seu processo e observadas enquanto se desenvolvem.
“A  performance vive em constante mutação”, diz a curadora 
que quer proporcionar uma experiência transformadora 
para o participante, de modo que este “veja algo que nunca 
mais esquecerá”. Segundo Goldberg, “o programa curatorial, 
no seu todo, foca-se muito na cidade – activismo cultural 
como forma de urbanismo para o século XXI”. E explica: “Ao 
programar a Performa, estou muito consciente do objectivo 
de mobilizar toda a cidade, não apenas criar um evento de arte 
específico para espaços de arte ou performance selecionados. 
Nós desenhamos o programa de forma a que as pessoas 
tenham que atravessar a cidade – em direcção a Upper 
Manhattan, e de Lower Manhattan para a beira-rio, sentindo 
assim a rua a mudar sob seus pés, ao mesmo tempo que 
descobrem fachadas e horizontes antes desconhecidas. Nova 
Iorque é uma cidade original – verdadeiramente uma cidade 
para se caminhar – e nós criámos um programa que seduz o 
observador a ponto de torná-lo consciente dos vários níveis 
de vida destas ruas. Não se trata apenas de descobrir novas 
rotas e novos espaços, mas de potenciar novas associações”.
Nesta estrutura site-specific, a Performa 09 apresentará o 
trabalho de mais de oitenta artistas, cruzando homenagens 
à arte de vanguarda e apresentações de tendências 
contemporâneas. A rede de parcerias envolve mais de 
sessenta instituições de arte, incluindo o Anthology Film 
Archives, The Kitchen, The Japan Society, Judson Memorial 
Church, The Solomon R. Guggenheim Museum e o Brooklyn 
Academy of  Music. Também uma rede de espaços públicos 
e privados nas cinco regiões da cidade (Manhattan, Brooklyn, 
Queens, The Bronx e Staten Island) apresentarão também 
extensões do evento.

que as fronteiras do “estabelecido/comercial” e do “marginal” 
contam com uma história de sobreposições e margens difusas. 
O punk rock promovido pela indústria fonográfica no final dos 
anos 70 e a vida e a arte de Dash Snow nas páginas e capa 
da revista New York, em 2007, são apenas alguns exemplos 
recentes destas relações controversas.
Não há como negar que o mundo da arte é também ele feito 
de relações de poder, encomendas institucionais baseadas 
em interesses dos mecenas e mercadorias artísticas em alta. 
Neste contexto, uma estrutura como a Performa, que tem 
mostrado saber reunir experiências e concepções singulares 
na sua relação com os artistas e a cidade, possibilita-nos 
vislumbrar algumas das alternativas possíveis a esse sistema. 

Uma bienal da totalidade

Goldberg considera a Performa uma bienal única pelo seu 
cariz multidisciplinar, pela sua relação com a cidade e pelo 
número de curadores e instituições parceiras envolvidas. 
Num encontro recente com os membros das instituições 
associadas à Performa, onde se incluem o MoMA, The Kitchen, 
The Baryshnikov Center e El Museo del Barrio, estiveram 
presentes mais de 50 curadores. Uma reunião como esta, 
enfatiza Goldberg, foi “na verdade, a primeira na história de 
Nova Iorque”. Entre os curadores e artistas que constituem o 
conselho curatorial da bienal estão Marina Abramovic, Yoko 
Ono, Yuko Hasegawa, Meredith Monk, Joan Jonas, Catherine 
Wood (Tate Modern) e Octavio Zaya. 
Os mais de vinte e cinco curadores conferem eles mesmos uma 
perspectiva ampla e multifacetada sobre o que é performance. 
Em vez de criar linhas programáticas, Goldberg gere uma 
extensa conversa com todos os curadores e instituições nova-
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A Performa celebrará o centenário do Manifesto Futurista, 
escrito pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti em 
1909, com vários olhares sobre “as propostas radicais dos 
Futuristas há um século atrás, inspirando uma visão para o 
século XXI nos artistas de hoje.”
Foram encomendados trabalhos originais a artistas como 
Guy Ben-Ner, Omer Fast, Dominique Gonzalez-Foerster, 
Mike Kelley, Yeondoo Jung, Arto Lindsay, Wangechi 
Mutu, Christian Tomaszewski e Candice Breitz. Alguns 
destes artistas estão a criar trabalhos em projectos de 
performance pela primeira vez nas suas carreiras. Os 
artistas receberão, no total, mais de 350 mil euros da 
Performa, com projectos individuais apoiados com valores 
que variam entre os 30 mil e os 100 mil euros, fazendo 
da Performa Commission um dos mais generosos apoios 
para artistas, ao qual se junta a disponibilização de uma 
equipa completa de produção, acompanhamento junto 
da imprensa e a respectiva apresentação dos trabalhos.  
Alguns destes trabalhos, após a estreia em Nova Iorque 
viajarão para outros locais como Milão, Cidade do México 
e Xangai. 
O programa de dança conta ainda com uma selecção 
exuberante de trabalhos, entre outros obras de Meg Stuart 
(Auf den Tisch!, apresentado em Lisboa no Teatro Camões, 
em 2007), Deborah Hay (If I Sing To You), Yvonne Rainer 
(Spiraling Down), ou Anna Halprin (Parades & Changes, 
recriado por Anne Collod e apresentado na Culturgest e em 
Serralves em Janeiro deste ano – veja na OBSCENA #15 a 
crítica à peça). 

Consulte a programação em http://performa-arts.org

Se, por um lado, a bienal privilegia artistas visuais com meios 
financeiros generosos para a criação de trabalhos originais, 
– afinal a performance teve origem entre eles – por outro, 
cria espaços para a manifestação das mais diversas áreas 
artísticas, incluindo dança, teatro, cinema, vídeo, poesia, 
música, moda, artes gráficas, culinárias, arquitetura e 
projetos online. 
Se a bienal presta homenagem à história celebrando os 
trabalhos radicais criados por inconformados como Marina 
Abramovic (Performa 05), Allan Kaprow (Performa 07) e 
Marinetti (Performa 09), vislumbra também um sentido de 
urgência na compreensão da produção actual de jovens artistas 
e artistas já reconhecidos, permitindo-nos a possibilidade 
de repensar o significado da live art no contexto actual. 
Se apresenta uma confluência de artistas internacionais, 
também foca a diversidade da cena histórica e contemporânea 
de Nova Iorque, como podemos constatar pela apresentação 
dos trabalhos de Deborah Hay e Yvonne Rainer (duas das 
fundadoras do Judson Dance Theater, em 1962), e do trabalho 
de uma nova geração de coreógrafas como Maria Hassabi. Tal 
diversidade é extremamente enriquecedora para o exercício 
permanente de compreensão da cena contemporânea na 
sua pluralidade e complexidade. Agindo como um radar e 
activador, a Performa tenta proporcionar um panorama plural 
sobre da arte contemporânea de todo mundo. 

Para saber mais:
Performa 07 – A Dança depois da coreografia na OBSCENA #2
Performa 05 – recensão à obra na OBSCENA #5;
A Arte da Performance, de RoseLee Goldberg – recensão à edição portuguesa 
(Orfeu Negro) na OBSCENA #8 

A autora agradece a Brandi Copher, Marisa Schweikert e Margie Rauen pela 
consultadoria e tradução das terminologias específicas em inglês, alemão e 
português, respectivamente

D
eb

or
ah

 H
ay

, I
f I

 s
in

g 
to

 y
ou

, 2
00

9
fo

to
gr

afi
a 

d
e 

A
nn

a 
Va

n 
K

oo
ij

Th
e 

Fu
tu

ris
t B

an
qu

et
 A

s 
S

ee
n 

D
ur

in
g 

M
ilk

 
B

at
he

d 
In

 G
re

en
 L

ig
ht

, A
n 

A
pp

et
iz

er
. 2

00
9

fo
to

gr
afi

a 
d

e 
P

au
la

 C
ou

rt

47

NOVEMBRO/DEZEMBRO.09



©
 J

oã
o 

Tu
na

48

NOVEMBRO/DEZEMBRO.09

Não se pode conceber o conceito de dentro sem pressupor 
um conceito de fora que legitime a sua definição (e, já agora, 
vice-versa). Mais, não se pode conceber um dentro consciente 
que não seja alimentado por um fora material, nem um fora 
objectivo sem um dentro que o subjectivize. A esterilidade 
natural de um palco é sempre superada pelo material 
que lhe advém da vida que decorre no exterior da sala de 
espectáculos. Mas os dois conceitos (dentro, fora) podem, à 
maneira daqueles espelhos que se reflectem, multiplicar-se 
em consequências e variações imprevisíveis. 
A companhia de teatro portuense Circolando, em actividade 
desde 1999 (com direcção artística de André Braga e Cláudia 
Figueiredo), vem agora concluir a trilogia Poética da Casa 
(iniciada em 2006 com o espectáculo Quarto Interior, e 
prosseguida dois anos depois em Casa Abrigo), que se 
coloca no centro polémico deste paradoxo vital. A partir da 
noção de casa protectora (“a casa permite sonhar em paz”, 
Gaston Bachelard), tenta abrir-se uma janela de respiração 
tanto para a actividade especificamente teatral como para os 
movimentos mais latos do homem no mundo.
Nestes espectáculos construídos com dedicação, o palco 
transforma-se em casa, em puro interior (embora a 
“mansarda” que fornece o título e a dinâmica unificadora do 
último espectáculo da trilogia, com todas as suas conotações 
de pobreza e de proximidade ao céu, já enuncie por si só 
uma brecha aberta em tal programa). Ora, a casa proposta 
pela Circolando é uma casa invadida por elementos que lhe 
são exteriores: pela terra, pela chuva, pelas árvores, pelos 
pássaros. É uma casa cuja segurança frágil mas rigorosa 
permite a invenção de mundos que situam sempre ailleurs 
(o passado rememorado, o desejo da viagem, a cedência ao 
devaneio, o apelo do céu). Abre-se um interior no interior do 
palco para assim encenar uma imagem mais livre do exterior. 
E André Braga confidenciou-nos o desejo de acabar por 
levar o espectáculo para o palco sem paredes da rua, o que 
só poderá aumentar a potência de comoção do projecto (e 
baralhar e voltar a dar de novo as regras de Poética da casa). 
Seja onde for que Mansarda se apresente, a regra-sem-regra 
é que cada intérprete assuma a casa da mesma forma íntima 
e (lo)comovente com que o fazem o caracol ou a tartaruga.

texto Pedro Ludgero

O teatro da Circolando encontra em Mansarda, 
a sua mais recente criação, um espaço interior 
dentro do interior do próprio teatro. Mas nem 
a peça nem o discurso dos seus autores se 
extingue na estreia, ocorrida em Setembro, 
no Porto. A particularidade desta companhia 
reside, precisamente, no modo como enfrentam 
os seus próprios desafios.

CIRCOLANDO
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O ousado objectivo desta companhia, que trabalha em regime 
de criação colectiva, é partilhar com o seu público a hipótese 
filosófica da criança intacta. O fascínio que os seus membros 
sentem pelos humanos que ainda habitam o mundo rural 
deriva precisamente da capacidade que neles adivinham de, 
a despeito da dureza da vida a que foram submetidos, ainda 
conseguirem conservar em si uma capacidade de espanto 
que está próxima daquela com que as crianças desafiam 
o mundo. É uma forma de inconformismo cuja dimensão 
política a companhia não pretende sublinhar em demasia, de 
tal modo intensa é a sua resistência a qualquer determinismo 
intelectual.
Ao procurarem a criança em cada espectador que aceite o seu 
repto contemplativo, os criadores da Circolando pretendem 
encontrar um público universal (o público só se torna alvo 
se se encerrar numa memória curta). Por isso não encenam 
a palavra (nem mesmo a poética), o que poderia levar à 
intelectualização de uma experiência que se quer sobretudo 
sensorial. A vocação transdisciplinar do seu trabalho (e é 
esse o principal traço que partilham com a actividade, mais 
ou menos nova, do circo) equivale à vontade de despertar 
todos os sentidos dos seus espectadores por um processo 
de desaceleração do tempo (na infância, vivemos todos 
na eternidade). Sem lógica narrativa que o condicione em 
demasia, o espectáculo Mansarda desenvolve-se à maneira 
de uma hipnose cujo principal (des)manipulador é o silêncio.
Os membros da companhia (cujas formações de base não 
estão especificamente ligadas ao teatro) trabalham sobretudo 
a expressividade coreográfica dos seus corpos. Uma 
expressividade que se supõe próxima da falta de calculismo 
que as crianças bem pequenas ou mesmo os animais 
demonstram (mais do que corpos dançantes, serão corpos 
deformados pela dança). Em “Mansarda”, a companhia quis 
mesmo dar livre curso à encenação da brutalidade impoluta 
que existe nas relações humanas mais resguardadas da 
racionalidade. O que é curioso, na medida em que este 
espectáculo é uma síntese entre a pulsão masculina que 
animava Quarto interior e a sua resposta feminina em Casa 
abrigo. Aqui, as crianças-fiadeiras ficam disponíveis para o 
risco do encontro (talvez mesmo para o enlace).

De resto, a trilogia Poética da casa (influenciada pelos 
universos de Louise Bourgeois, Marc Chagall, Mario 
Giacomelli, entre outros) fornece-nos o vislumbre utópico de 
um palco plenamente fecundado pela imaginação e memória 
dos seus habitantes conjunturais. Um palco sobre-rural 
onde se regam cadeiras, onde se plantam árvores, onde os 
engenhos de trabalho se tornam instrumentos musicais, onde 
se salgam pessoas. Um mundo que se reinventa a partir da 
deformação feérica sofrida pelos corpos vestidos de casa.
Não sabemos até que ponto acreditamos na possibilidade 
de uma criança intacta, mas acreditamos, isso sim, na 
disponibilidade sincera dos membros da Circolando. Como 
eles nos confiaram, o seu projecto serve primeiro de fio 
condutor tanto do seu processo criativo como da sua conduta 
de sociabilidade. Ou seja, a casa protectora da criança fora 
do tempo é aquela que a companhia vai tentando construir na 
sua ética de trabalho. Aquilo que eles retiram, pois, do modelo 
circense (e da metáfora rural, dizemos nós) é a possibilidade 
de uma vida em estreito espírito comunitário.
A itinerância em conjunto, a recriação permanente dos 
espectáculos (desvalorizando a pressão mítica da estreia 
e qualquer ideia de acabamento definitivo), as oficinas 
de formação que organizam, tudo isso deriva desse 
inconformismo perante a temporalidade mesquinha com que 
o presente enredou a civilização.
Mansarda representa o fechar de um ciclo. Ao mesmo tempo, 
a companhia está a passar pelo número redondo de um 
aniversário marcante. É natural que o percurso sofra algumas 
inflexões no futuro próximo, que o desejo de experimentação 
venha refrescar a coerência do projecto Circolando e lhes 
abra novas hipóteses de trabalho, reflexão e poesia. Mas uma 
coisa nos parece certa: não há, nestes fazedores de devaneios, 
nenhuma confusão entre moda e visão. O futuro está em todos 
os lados, mesmo no passado (é o que nos diz o baloiço). E a 
melhor maneira de reconquistar um fora que disso mesmo 
seja digno, é através da resistência interior. 

Mansarda estreou a 17 de Setembro no Teatro Carlos Alberto, no Porto. Apresenta-se 
no Centro Cultural de Belém de Belém, em Lisboa, de 23 a 25 de Outubro, como parte do 
Projecto Próspero, e dia 7 de Dezembro no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão. 
Na OBSCENA sobre a Circolando: #1 crítica a Quarto Interior; #5 entrevista à companhia;  
#20 portfolio da companhia com ilustrações de diferentes colaboradores (todos os textos 
disponíveis no sítio da revista).







texto Florent Delval

LOIC TOUZÉ
Em tempos visto sob o ângulo do humor e do 

menosprezo, o trabalho de Loïc Touzé continua 
desconhecido e pouco divulgado. Desde 9, 

apresentado em 2007 no Fórum Cultural O 
Estado do Mundo em Lisboa, o seu trabalho 

ganhou uma profundeza e uma coerência 
inéditas, suscitando reacções contraditórias 

e polémicas entre os poucos espectadores 
que conseguiram vê-lo... Este ano, no preciso 

momento em que cria a sua nova peça, assiste 
a bailarina Rita Quaglia na sua releitura 

pessoal de 9. O momento ideal para um breve 
regresso ao passado. 

Em Janeiro de 2007, Rita Quaglia viu no Centro Pompidou 
uma peça que a marcou profundamente e que, nas suas 
próprias palavras, lhe deu ciúmes por não estar em cena com 
as outras bailarinas. Era necessário transformar em vontade 
essa frustração. Decidiu, de forma espontânea, falar dela ao 
coreógrafo e fez-lhe uma proposta pouco comum: fazer uma 
peça onde, com a sua ajuda, colocaria em cena a sua própria 
experiência enquanto espectadora. O coreógrafo em questão 
era Loïc Touzé e a peça 9. 
Durante um ano, Rita fez uma pesquisa que a marcou como 
poucas outras o fizeram. Recolheu testemunhos da maior 
parte dos intérpretes e juntou as diferentes partituras, mas 
evitou, sobretudo, rever a peça de forma a guardar a primeira 
e fugaz impressão. E talvez, na sua distância, com a chave do 
enigma: porquê esta peça e não uma outra? 
Na primavera de 2009, Rita et Loïc encontraram-se para 
aquela que deve ser uma etapa importante da peça, a que lhe 
iria dar a sua forma definitiva. 

Driblar o falhanço

Rita, que parece sempre inquieta, e Loïc, imperturbavelmente 
calmo, fazem uma dupla particular. Se vêm ambos da dança 
clássica, Loïc prefere afastar-se dos seus mestres, enquanto 
Rita se tornou numa intérprete permanentemente em 
pesquisa. O trabalho que desenvolve é um projecto à parte 
para Loïc: por um lado próximo, é iniciativa de alguém que 
conhece há muito tempo e que se centra na sua peça; por 
outro distante, pois não teria sido capaz de se lançar numa 
aventura como esta. Dentro do estúdio, Rita parece frágil, já 
que se aventura também num terreno desconhecido: durante 
quarenta minutos, fala quase sem parar, algo que nunca fez 
ao longo de toda a sua carreira.
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As palavras, primeiro em diálogo entre Rita e Loïc, tornam-
se, de seguida, no motor principal da memória, logo, da re-
apresentação. Ela ajuda a reconstruir o que não está aqui. 
Mas as coisas tornam-se mais difíceis do que previsto. Na 
verdade, 9 trabalhava já sobre as relações complexas com a 
palavra, que irrigavam, sorrateiramente, toda a peça através 
dos enunciados executados pelos intérpretes. 
É precisamente aí que Loïc e Rita se distinguem, uma e outra 
vez. De facto, assim que elas se mostram ou se ouvem, assim 
que elas são levadas em frente, a sua execução torna-se 
apenas uma ilustração. Rita parece ir atrás de uma dança 
que ela nunca conseguiu apanhar: o texto das partições 
está sempre mais longe, mais forte, maior que a silhueta 
frágil. Contudo, não se trata do falhanço do intérprete, pois 
é assim que esta partição funciona: a dança que se vê nunca 
é a transcrição literal das instruções escritas, mas é a sua 
expressão fantasma. 
Segundo Loïc, até mesmo os intérpretes de 9 nunca dançaram 
a partição completa, pois a sua impossibilidade é a condição 
principal da sua execução. Assim que as vemos em cena, elas 
estão a imaginar uma forma possível e tratam de reduzir o 
espaço entre a plasticidade infinita deste texto, cheio de 
contradições e oxímoros, e dos limites inultrapassáveis 
do corpo. Esta tensão coloca os intérpretes num estado 
permanente de trabalho (o que, segundo Loïc, foi talvez o 
que tocou uma bailarina como Rita). Assim, é sempre neste 
estado precário que 9 se realiza: uma queda permanente no 
abismo, desesperada mas alegre, onde apenas vemos as suas 
consequências. Com efeito, como devemos combater com 
armas iguais uma linguagem que pode dizer duas coisas ao 
mesmo tempo, que permite uma coisa ser o que é e o seu 
contrário, trazendo a si a ausência? 
Rita coloca-se, portanto, numa posição difícil, ao querer 
revelar tanto o mecanismo como activá-lo. Poderíamos 
dizer isto de outra forma: temos uma concorrência entre a 
linguagem descritiva e comunicacional da língua documental, 
e a que Loïc utiliza, que poderíamos qualificar de poética. 
Consequentemente, a poesia definir-se-ia como o que 
não pertence à linguagem, o que exclui, por exemplo, os 
enunciados que podem ser literalmente actualizados, sem 
perdas para a dança. Evidentemente que, quando a linguagem 
poética é apanhada pela linguagem da comunicação, o edifício 
desmonora-se. 
Finalmente, Rita não faz outra coisa que não seja a partitura 
de 9: tentar abraçar um fantasma, materializar uma dança 
mental e reconhecer os seus próprios limites. Mas, neste caso 
particular, a prova é ainda mais desmesurada, pois trata-se 
de recriar, por um só indivíduo, uma peça de grupo.
Loïc também lhe propõe um desvio. Tendo recurso a uma 
figura que lhe é próxima, faz um simples desvio de paradigma. 
Em vez de dizer tudo o que está na peça, que comece por 
expôr tudo o que não está. Assim, a linguagem não é apenas o 

limite inultrapassável para onde tenderia uma dança afásica, 
é também uma chave que abre mais possibilidades.
É ainda lançado um pedido de ajuda aum grupo de acrobatas, a 
Companhia XY, que, na mesma altura, procura coreografar um 
espectáculo. A companhia irá propor outra coisa, uma espécie 
de ginástica mental. O que se passa nas suas propostas: a 
horizontalidade a substituir a verticalidade? E se os riscos 
existirem no solo e não em altura? Uma palavra substitui outra 
e o corpo encontra caminhos inéditos. A palavra e o simbólico 
levados pela imaginação influem directamente no corpo. 
O projecto singular de Rita Quaglia, ainda em elaboração, 
provoca curiosidade mas não chama muitos produtores a 
envolverem-se. Até agora nenhuma data de apresentação está 
prevista. No entanto, abre um registo inédito e dá corpo a um 
metadiscurso que  se esquece, por uma vez, de ser traiçoeiro 
ou cínico, preferindo confrontar-se, com mais coragem, com a 
sensibilidade. Mas, por enquanto, esta pesquisa é, sobretudo 
para nós, uma ferramenta formidável para entrar na obra 
de Loïc Touzé. Permite abordar o seu trabalho sob dois 
ângulos complementares: a ligação contrária à linguagem e 
a utilização da frustração como motor criativo. 

Aproximações à dança 

Em Março de 2009, Loïc Touzé dá as primeiras intuições 
sobre a sua próxima criação pessoal, com o título provisório 
Impromptu. Não sabe ainda com quem trabalhará nem como 
encontrará verbas para o financiar, mas as formas começam 
já a surgir evidente na sua cabeça. Trata-se ainda de um sonho 
sem espessura nem presença real, e sobretudo sem palavras 
para preencher os vazios: os primeiros esquissos são gráficos 
ou musicais, surgindo como contraponto à peça precedente. 
Imaginemos um semi-círculo a tocar um baixo contínuo, 
enquanto solos de ângulos agudos se descolam do centro; 
imaginemos uma energia, uma impulsão, um transe de cores 
quentes. Sem progresso nem dramaturgia, esta matéria 
bruta utilizará a palete complementar de 9, a primeira peça a 
apoderar-se verdadeiramente da narração e também a iniciar 
uma maturação tranquila e assumida. Ela era um conjunto 
plano luminoso, sem perspectiva, onde se desenhavam 
linhas quebradas curtas. 9 era feito dos mesmos contornos 
indistintos, tendo como motor esta vontade ingénua, mas 
assumida enquanto tal, de um regresso à matéria dançada.
Mas as palavras traem muitas vezes a força do trabalho 
actual de Loïc Touzé. Ele mesmo tem consciência disso e 
evita aplicar qualquer qualificativo que seja, a fortiori quando 
a coreografia está a ser escrita. Recusa mesmo, até ao 
último momento, os pretextos que se incluem nos dossiês 
de produção, em prejuízo das responsabilidades da sua 
produtora... E se é preciso fazerem-se concessões e escrever 
uma folha de sala, podemos compreender o dilema de ter que 
se escrever, por um lado, numa linguagem aproximativa, e 
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de ter desenvolvido, por outro, uma prática de escrita tanto 
poética como extremamente concreta. 
Apresentadas assim, as duas peças parecem contar-nos 
histórias usadas, servir-nos velhas banalidades. A ideia de 
regresso, jogando com o bom “neo-”, tem suficiente calibre 
para nos pôr desconfiados. Contudo, é preciso reequacionar 
este novo período de trabalho de Touzé e sobretudo a leitura 
que ele mesmo dá.
Quando vai buscar velhos clichés ao período em que era 
bailarino na ópera de Paris, Loïc Touzé ri-se da sua seriedade 
de então, dos códigos de uma arte fixada noutra época. Mas 
este riso, por vezes terno, poucas vezes de troça, ecoa ainda 
quando fala de todas as suas peças até Morceau, criada em 
2000 com Latifa Laabissi, Yves-Noël Genod e Jennifer Lacey. 
Tão ligeira, improvisada e festiva, a criação de Morceau nasceu 
de todas as escórias e frustrações acumuladas durante vinte 
anos de dança e dez anos de criação insatisfeita. Usando a 
vergonha e o ridículo como motor, esta manta de retalhos, 
uma vez digeridos os pequenos pedaços, funcionava como 
terapia: era então permitido aproveitar formas avariadas e 
cambalear sem vergonha, adoptando uma posição de looser 
magnífico... 
Morceau servia, portanto, para recolocar os contadores a 
zero. Mas o passo seguinte é uma colaboração: a cenografia 
sofisticada de Love acolhe embriões de histórias sem palavras, 
escritas a quatro mãos com Latifa Laabissi. 
O verdadeiro primeiro opus terá paradoxalmente, portanto, 
o número 9, e faz de Touzé, com quarenta anos e já bem 
conhecido, um novíssimo coreógrafo. É este género de 
momento gracioso longamente esperado, mas assumido até 
ao fim, que faz desta o que normalmente se chama “a peça da 
maturidade”.

A importância da palavra

Junho. O primeiro período de trabalho de Impromptu, a peça 
que se deve seguir a 9, acaba de terminar. Junto-me a Carole 
Perdereau, que assiste o coreógrafo. Por enquanto, ainda é 
difícil falar sobre o que se está a montar, a matéria é ainda 
muito ténue. Ela descreve, então, alguns dos exercícios. 
Hesitante, pensa sem dúvida que o humor intrínseco à prática 
de Loïc não é claro. Demora, também, algum tempo a falar-
me de exercícios com recurso à telepatia... Claro que, na 
prática, ninguém acredita nela...
Não se trata de ironia, pois diverte-se sempre do lugar onde 
se encontra e não de uma posição sobreposta pelo exterior. 
Entre Morceau e 9, existe um traço de união bastante evidente 
se conhecermos um pouco a sua prática pedagógica. Sem 
dúvida que a transição se fez nestes estúdios onde pedia aos 

participantes para inventar, por exemplo, uma dança que não 
fosse parecida com eles, ou sobretudo inventar uma dança 
que sonhassem fazer... 
A resposta, naturalmente, não é assim tão simples. Por um 
lado, ela pedia para se exporem totalmente, e sobretudo 
saberem observar-se no ridículo. E por outro, uma atenção 
a cada instante, bem como a energia necessária para tentar 
alcançar esse sonho, por definição, inacessível. A dança 
torna-se numa ferramenta analítica de si mesma, enquanto 
“dançante”. Impromptu trabalha, mais uma vez, sobre este 
ponto de vista, em particular desde o seu interior, levando Loïc 
Touzé a recusar a noção de coreografia e a sua visão sobreposta 
e organizada. Mais uma vez, cada palavra conta... 

Tradução do francês: Francisco Valente
Este texto resulta de uma colaboração entre as revistas OBSCENA e 
Mouvement no âmbito da Team Network

9 apresentou-se em 2007 em Lisboa. 
Maria José Fazenda registou a ausência de 
hierarquias e a tensão dramatúrgica que daí se 
estabelece.

Loïc Touzé (coreógrafo) e Jocelyn Cottencin (dispositivo cénico) 
fazem da dança um horizonte para onde o nosso olhar se 
prolonga, se agita ou se sustém. Nove bailarinas configuram 
este espaço, desenhando-lhe linhas direitas e curvas, formas 
ramificadas e firmes ou construindo equilíbrios periclitantes, 
insuflando-o de energias impulsivas, percutidas ou contínuas; 
cada uma delas ocupando o seu espaço próprio, sem 
hierarquias. Nesta concepção da dança circulam os saberes e 
as práticas cunninghamianas, mas enquanto as paisagens que 
o coreógrafo norte-americano Merce Cunningham constrói 
nos seus espectáculos são imensas, sem fim, as paisagens 
de Touzé são finitas e encerram os corpos numa moldura 
bem definida que o dispositivo cénico ajuda a construir. É esta 
delimitação que provoca a tensão dramatúrgica, a consciência 
de que aquilo que somos capazes de ver depende dos limites 
definidos pelas nossas posições. Por detrás da luz intensa e 
ambiente idílico, 9 esconde um inquietante constrangimento. 

9 apresentou-se a 22 e 23 de Junho de 2007 no Grande Auditório da 
Fundação Calouste Gulbenkian. Texto publicado em www.o-estado-do-
mundo.blogspot.com e reproduzido com autorização da autora.

55

NOVEMBRO/DEZEMBRO.09





E
S

B
O

Ç
O

S
 P

A
R

A
 O

S
 F

IG
U

R
IN

O
S

 D
A

 P
E

Ç
A

 
B

R
E

V
E

 S
U

M
Á

R
IO

 D
A

 H
IS

TÓ
R

IA
 D

E
 D

E
U

S
O

u
tu

b
ro

 d
e 

20
09

de
 B

er
n

a
rd

o 
M

on
te

ir
o

A
 p

eç
a,

 e
nc

en
ad

a 
p

or
 N

un
o 

C
ar

in
ha

s,
 e

st
re

ia
 d

ia
 

20
 d

e 
D

ez
em

b
ro

 n
o 

Te
at

ro
 N

ac
io

na
l d

e 
S

. J
oã

o



NOVEMBRO/DEZEMBRO.09

entrevista Cláudia Lucas Chéu
fotografia Martim Ramos/ Kameraphoto
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Com um percurso enquanto encenadora 
que passou por Raymond Carver, Witold 

Gombrowicz, Boris Vian, Lluïsa Cunillé, Voltaire 
e Peter Handke, a também actriz Cristina 

Carvalhal lançou-se, neste início de temporada, 
na encenação de A Orelha de Deus, de Jenny 

Schwartz, revelando, uma vez mais, o seu 
interesse por textos que desafiam o próprio 

papel do encenador. A peça, que estreou no final 
de Setembro na Culturgest, entra agora em 
digressão nacional.

Tens optado por autores bastante diferentes na criação dos 
teus espectáculos, como é que fazes essa escolha? Tens 
algum critério?

A maior parte das vezes são textos não dramáticos aqueles 
que leio e que me apetece pôr em cena. Normalmente faço 
uma primeira adaptação e depois tudo é alvo de alteração 
e discussão. De resto, é assim que eu gosto de trabalhar: 
toda a equipa é criativa e faz propostas. Todo o processo é 
resultado de um trabalho colectivo. É certo que eu preparo 
o trabalho antes e tenho ideias, mas muitas vezes as coisas 
são reformuladas e retrabalhadas consoante o contributo 
que cada um dá. Encenadora talvez não seja a palavra mais 
adequada, porque no fundo, o que tu fazes é coordenar um 
processo criativo. É preciso alguém que organize, para que 
as coisas possam andar e progredir. Isto não tem a ver com 
os processos colectivos dos anos 60, mas também não tem a 
ver com uma ideia de autor, porque não é só o meu ponto de 

vista que está ali. Quando se 
imagina um encenador, como 
se imaginava “antigamente”, 
associa-se à escolha de 
Shakespere ou Tchéckov, 
os grandes textos. É claro 
que os grandes textos me 
fascinam, porque quando tu 

tens o privilégio de pegar num grande texto, percebes porque é 
que se chama um clássico, porque há qualquer coisa de muito 
bom. Agora, quando na relação com os textos escolhidos és 
tu fazes o teu próprio roteiro, tens noção de que podes estar a 
errar, mas também que tudo pode ser melhorado. 

Como actriz tens a noção da encenação logo presente?

Nos espectáculos que tenho feito interessam-me sempre 
muito mais os actores, provavelmente porque sou actriz. 
Encenar surgiu por ser actriz e querer escolher as coisas que 
faço, porque nem sempre temos essa oportunidade. O que 
eu gostava mesmo era de encenar e entrar no espectáculo, 
mas já experimentei isso uma vez e é muito esquizofrénico 
(e foram experiências pequeninas), porque são perspectivas 
totalmente diferentes. Eu nunca olho para os textos com uma 
perspectiva de actriz, porque não é assim que encaro o teatro. 
A escolha só faz sentido se for uma obra que tu lês e que tem 
ali um um potencial imenso, como é o caso da Orelha de Deus 
de Jenny Schwartz, que eu li e percebi logo que era um grande 
texto, embora tenha ficado completamente às escuras. 
Pensei: como é que se faz isto? É um texto profundamente 
abstracto e formalmente difícil, porque brinca com repetições 
de fragmentos de texto, com ditos populares, com frases 
feitas, com aliterações; é uma estrutura muito musical. 
Aparentemente não tem uma lineariedade narrativa, é difícil 
perceber o que se passa à primeira vista.

VAIS INFORMANDO O INCONSCIENTE E DEPOIS O QUE 
SAI NUNCA ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADO COM 
O QUE REALMENTE PENSASTE. TENHO UMA SÉRIE DE 
IDEIAS, ESCREVO, ESCREVO, ESCREVO E DEPOIS NUNCA 
É NADA DAQUILO.
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Li uma citação tua em que dizias que “cada vez mais se 
pede ao público que seja o último autor, que dê um sentido 
ao espectáculo”. Não achas que isto pode ser também uma 
desresponsabilização por parte de quem encena?

Não. Neste caso, por exemplo, eu sinto que tenho opções 
sobre este texto. Nós tivemos uma semana de leitura só à 

mesa para levantar as várias 
possibilidades e construirmos 
a nossa história. O texto fala 
de coisas muito concretas e 
quisemos sublinhar isso, ou 
pôr lá isso de alguma forma, 

respeitando também a estrutura do texto, que se assemelha 
à dos sonhos, onde os elementos aparecem muitas vezes 
desconectados ou aparentemente fora da lógica, alógicos. 
Mas as coisas acabam por ter relação, nomeadamente a 
repetição. As coisas repetem-se, umas coisas são o eco das 
outras. Este texto está cheio de símbolos, cheio de arquétipos 
mas eles nunca são totalmente esplanados, é como se 
tivessem partidos, fragmentados e depois as peças aparecem 
ora aqui, ora ali, nem sequer aparecem muito direitas, em vez 
de estarem na horizontal estão na vertical, ou vice-versa. 

Achas então que cabe ao espectador essa montagem de 
elementos?

Sim. Não há desresponsabilização no sentido de atirar 
um borrão de tinta para cima de um papel e agora é aquilo 
que tu vires. Há uma escolha criteriosa e depois há alguma 
ambiguidade, porque este texto pede mesmo isso. Quando 
as coisas começam a ficar muito fechadas, há que parar 
e ver que há aqui outra hipótese, e que é preciso abrir esta 
leitura. Não é por uma questão de “o público ter que ser o 

último autor”. Aqui até é uma 
questão de respeito para com 
o texto que propõe isso.

Os teus espectáculos têm 
sempre um cariz muito onírico. Para além do texto, usas 
material das artes plásticas ou da música na criação desses 
universos?

Sim, quando um texto me interessa vou primeiro tentar 
mergulhar no que é o texto, no que é o autor, e isso levanta 
uma série de material imagético: a pintura, a fotografia, o tipo 
de música, etc. Ou seja, há todo contexto à volta daquilo. Isso 
tem um eco em mim e faz escolher determinadas coisas em 
detrimento de outras.

QUANDO AS COISAS COMEÇAM A FICAR MUITO 
FECHADAS, HÁ QUE PARAR E VER QUE HÁ AQUI OUTRA 
HIPÓTESE, E QUE É PRECISO ABRIR ESTA LEITURA.

ENCENADORA TALVEZ NÃO SEJA A PALAVRA MAIS 
ADEQUADA, PORQUE NO FUNDO, O QUE TU FAZES É 
COORDENAR UM PROCESSO CRIATIVO.

Este tipo de texto baseia-se na musicalidade, no apoio nos 
significantes, em vez de nos significados. Até que ponto isso 
representa para ti um desafio maior na direcção?

Para mim é muito mais interessante, para além do trabalho 
habitual da verosimilhança, das situações, do trabalho sobre 
as personagens - chamemos-lhes assim, se é que isso 
existe, porque cada vez mais 
eu tenho dúvidas sobre isso 
-, há um trabalho formal. O 
trabalho só pela forma não me 
interessa. O que me interessa 
é o conteúdo, mas é evidente 
que um conteúdo sem forma também não me interessa. É 
isso que esta peça tem de  interessante, formalmente é  muito 
diferente do habitual, como é que isto se torna verosímil, 
como é que nós descodificamos isto, como é que damos um 
sentido, o nosso sentido?

Trabalhar com um grupo mais ou menos fixo de actores é 
bom para o trabalho que desenvolves?

É muito bom, mas também gosto de ter inputs diferentes para 
cada projecto, porque isso traz frescura e uma energia nova. 
Ter vários grupos etários, por exemplo, num espectáculo dá 
uma cor brutal, pois cada um acrescenta o seu ponto de vista 
que depois se junta até chegarmos a uma perspectiva comum 
que é elaborada por todos e que todos dominam, conhecem e 
partilham.

Fala-se muito do trabalho do inconsciente com os actores. 
Não o poderíamos apelidar de um trabalho racional, quando 
falamos deste tipo de textos não narrativos? 

Houve primeiro que fazer 
um trabalho ao contrário, 
tentar encontrar uma 
junção no puzzle  que é esta 
pintura semi-abstracta. Ou 
seja, fazermos a nossa dramaturgia. É um texto que tem, 
permanentemente, uma ambiguidade brutal em relação ao 
tempo, em relação ao espaço, mesmo em relação à acção 
(quem é que está em cena, quem é que não está). Quisemos 
manter esta ambiguidade. Nós construímos uma história 
por detrás deste texto, mas a sua concretização mantém a 
ambiguidade proposta pelo texto. Isso é muito interessante, 
porque permite a quem vê construir a sua própria história, 
construir a sua própria cronologia dos acontecimentos. 
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Portanto, não usas essas referências de uma forma directa 
em cena?

Não. É como se enchesses a parte de trás da camioneta. 
Vais informando o inconsciente e depois o que sai nunca está 
directamente relacionado com o que realmente pensaste. 
Tenho uma série de ideias, escrevo, escrevo, escrevo e depois 
nunca é nada daquilo. As coisas aparecem também deslocadas. 
Esse material é depois tratado pelo grupo de pessoas com 
que se está a trabalhar. As pessoas também se apoderam 
dessas coisas e trazem outras, e é isso é que é interessante, 
porque fica muito mais rico. Não sei trabalhar de outra 
forma, e porque há muitas coisas que eu não sei à partida, 
gosto de trabalhar com essa premissa. Tenho uma série de 
informações: o que é que se faz com isto? Vamos descobrir. 
Eu gosto muito de trabalhar com improvisações, exactamente 
porque depois de uma compreensão racional do texto que 
tens à frente, se se prolonga muito esse trabalho, parece que 
se castra um outro lado de inconsciente, de irracional. Na A 
Orelha de Deus, como nos alargámos bastante a explorar o 
texto, isso não aconteceu tanto. Sobretudo porque aqui o lado 
formal é tão forte que as improvisações não se revelaram tão 
produtivas. No fundo, tivemos de construir a história destas 
relações à mesa. Este foi um processo diferente e eu gosto 
disso. 
 
A Orelha de Deus estreou na Culturgest, Lisboa, a 24 de Setembro e 
apresenta-se dias 23 e 24 de Outubro no Teatro Viriato, Viseu. O texto está 
editado na colecção Livrinhos de Teatro nº38, numa co-edição Culturgest/
Artistas Unidos/Cotovia (€5). Leia no sítio da OBSCENA a crítica à peça.

Leia na OBSCENA #7 (Novembro 2007) a crítica a Libração, de Lluisa Cunille, 
que a encenadora criou para a companhia As Boas Raparigas…



A SOLIDÃO 
NA SEGUNDA 
PESSOA 
DO PLURAL
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texto Luísa Roubaud
fotografia Martim Ramos/ Kameraphoto

Vinte anos depois 
de ter começado 

a coreografar, Clara 
Andermatt apresenta-se, 

pela primeira vez a solo. 
So Solo pretende, precisamente, 

construir-se como arena de 
observação da(s) solidão (ões) do 

mundo, onde perpassam dimensões do 
existencial, do quotidiano, do espiritual 

ou do psicossociológico. A peça estreia em 
Dezembro, em Lisboa.

Conversámos ao final da tarde de um dos últimos dia do verão. 
Foi no seu estúdio, no antigo edifício do Diário de Notícias, no 
Bairro Alto. Era um período de intenso trabalho para ela, e por 
isso havia telefonemas e documentos para assinar, enquanto 
discorria sobre as questões que fervilhavam sobre a peça que 
estreará daqui a poucos meses. “Há ainda pouco tempo de 
trabalho” – dizia-me – “estou à procura da forma a dar a um 
conjunto de ideias”
Mas várias coordenadas importantes estavam já definidas: a 
temática (observar a solidão, individual e colectiva), e alguns 
textos, como ponto de partida: Tennessee Williams, Bernard 
Shaw, Lorca e Virgínia Woolf, entre outros. E, fundamental, a 
parceria conceptual e dramatúrgica com Robert Castle (ac-

tor e encenador nova-iorquino, formado no “método” de Lee 
Strasberg), as colaborações de João Lucas (ambiente sonoro), 
Rui Horta (desenho de luz) e de João Calixto (cenografia). E 
existia um título: So Solo. Um título de cuja semântica brotam, 
sobrepostas, várias leituras possíveis: ”tão só”, “então só”, 
“tão (a) solo”; ou seja, um solo no seu superlativo.
A primeira reacção perante esta proposta é de surpresa. O 
percurso criativo da Clara Andermatt é multifacetado mas, 
quem o tiver acompanhado desde o início (En-fim, 1989) – 
data de então a sua confluência ao movimento espontâneo 
de coreógrafos portugueses independentes, que se viria a 
designar como “nova dança portuguesa” – aperceber-se-á 
de que este é o seu primeiro solo, tanto como autora ou 
intérprete.
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Depois de um sobrevôo sobre a sua trajectória, retemos uma 
série de impressões: coreografias onde uma fisicalidade 
vibrante e extratensiva desafiam presenças musicais 
intensas; imagens audazes que sobrepõem dramatismo e 
humor; uma peculiar capacidade de integração da diversidade 
(individual e cultural) que logra subtrair-se às armadilhas da 
homogeneização; um instintivo, e por vezes desconcertante, 
sentido do espectáculo. Mas a partir do dueto Cansaço do 
Santos (1992) esta energia irá ceder lugar a obras que vão 
reflectindo maior espessura e interioridade.
O seu “ciclo cabo-verdiano” (entre 1994 e 1999) constituiu 
um caso singular no panorama da dança contemporânea 
portuguesa. Dele fazem parte as peças Dançar Cabo-
Verde (1994, em co-autoria com Paulo Ribeiro), Anomalias 
Magnéticas (1995), Uma História da Dúvida (1998) e Dan-
-Dau (1999, “dá-me, dou-te”, em crioulo). Das residências 
no Mindelo e da colaboração com intérpretes e músicos de 
Cabo-Verde, desabrocharia uma linguagem de síntese que 
prenunciava o desbravar de um novo ciclo no contexto  da 
criação artística  do  Portugal pós-colonial, onde a  nova 
dança parecia reverberar os processos sócio-culturais 
subsequentes ao 25 de Abril.
Outra vertente a destacar neste itinerário é o 
desassombramento com que explora a diversidade 
morfológica, etária ou as competências performáticas dos 
intérpretes: em O Grito do Peixe (2005) cria uma peça com 
jovens estudantes de Olhão; em Levanta os Braços como 
Antenas para o Céu (2005) reúne um grupo de intérpretes 
com e sem deficiência; em Natural (2005) aborda o tópico do 
envelhecimento, com os elders do Sadler´s Wells; em Meu Céu 
(2008) desenvolve um ritual comunitário que se apropria de 
diferentes espaços urbanos e arquitectónicos; em Reviravolta 
(2009) investe na transfiguração da linguagem do folclore 
nacional (campo criativo, aliás, praticamente inexplorado). 
Trazer para cena corpos habitualmente remetidos à 
invisibilidade ou subtraídos ao escrutínio do olhar alheio, 
os corpos não treinados e imperfeitos das pessoas comuns, 
é algo que nas suas peças incita à reflexão em torno dos 
cânones da criação e dos padrões estéticos, e que retoma um 
tópico de novo pertinente nos dias de hoje: o da função social 
da arte.
Face a este sobrevôo, e nesta fase da carreira, a ideia de 
interpretar um solo surge quase como uma evidência, como 
uma peça que faltava encaixar num puzzle. Mas trata-se de um 
desafio repleto de riscos. Desde logo porque é convocada uma 
expectativa subliminar: a de uma enunciação autobiográfica, 
de um balanço de vida. “É a primeira vez que estou sozinha 
no estúdio” – diz-nos – “e isso despoleta, necessariamente 
processos introspectivos, viagens interiores”. 

Rousier recorda-nos em La danse en solo - une figure 
singulière de la modernité, (Éditions Centre National de 
la Danse, 2002), o quanto o solo é um género performativo 
que se multiplicou na cena da dança teatral euro-americana 
desde os alvores do século XX; um espaço privilegiado de 
representação da relação do sujeito com o mundo, de busca 
de formas de “verdade” sem intermediações. Por isso, é tanto 
uma emanação da dança moderna quanto esta é resultante 
das transformações dos modos de viver e das sociedades 
ocidentais contemporâneas.
E é justamente neste ponto e intersecção, onde o auto-
exploratório se prolonga, revê, ou pode conjugar no 
colectivo, que a peformance a solo encontra território 
para transitar do espaço privado para o espaço público. So 
Solo pretende, precisamente, construir-se como arena de 
observação da(s) solidão (ões) do mundo, onde perpassam 
dimensões do existencial, do quotidiano, do espiritual ou 
do psicossociológico. O confronto da intérprete com os 
textos atrás referidos, funciona como um motor de busca, 
um desencadeador de procedimentos de pesquisa e de 
improvisação; desses procedimentos resultarão temas a 
organizar dramaturgicamente na sucessão de quadros que 
irá compor esta obra onde - Clara faz questão de o sublinhar 
-  haverá pouca margem para o aleatório.
O olhar “exterior” de Robert Castle será, neste aspecto 
particular, um factor chave. Até porque “o método”, 
recordemos, assenta precisamente em técnicas de 
introspecção,  num conjunto de  exercícios e práticas 
que visam fomentar um contacto intenso com a memória 
emocional, com a própria subjectividade do intérprete. 
A construção dramática foi sempre um elemento 
especialmente cuidado nas peças de Clara Andermatt. Em 
As Ondas (2004), com João Garcia Miguel, texto homónimo 
de Virgínia Woolf, e orientação dramatúrgica de Michael 
Margotta, do Actor´s Center de Roma, por exemplo, esse 
desejo de aproximação ao teatro torna-se bastante explícito. 
Esta parceria com Castle – sobretudo porque se trata de um 
solo – parece surgir, neste contexto, não apenas necessária 
como oportuna.
Quando a peça estrear, o fim de tarde de verão em que 
conversámos será um dia longínquo e o Inverno já estará 
à espreita. Mas neste preciso momento, efabulemos, ela 
poderá estar sozinha no estúdio com a câmara de vídeo 
apontada na sua direcção, enquanto tenta ordenar memórias, 
experiências e leituras, e ensaia soluções sob a forma efeitos 
de luz, entoações, gestos, sonoridades… 

So solo apresenta-se, em estreia absoluta, na Culturgest a 11 e 12 de 
Dezembro. 



O congolês Faustin Lyniekula regressa a 
Lisboa no fim de Novembro para apresentar 
More, more, more… future, retrato 
esperançoso de um país sem futuro. Perfil 
de um “tragediógrafo” a partir das relações 
entre a encenação recente de Bérenice, de 
Racine, para a Comèdie Française, Sans 
titre, o solo que Raimund Hoghe criou 
especialmente para ele, e uma peça que 
resiste às definições.

De origem congolesa, Faustin Linyekula é um artista cada vez 
mais universal. Imperceptível mas omnipresente ele tece a 
sua teia na paisagem artística, entre Kinshasa e a Comédie 
Française, passando por Raimund Hoghe. Do mesmo modo, 
ele transforma o questionamento identitário em princípio 
activo, aberto sobre o desconhecido. 
Ainda que se defina tanto quer como actor quer como contador 
de histórias, Faustin Linyekula é o representante máximo da 
nova geração de coreógrafos do continente negro. Cidadãos 
do mundo, ecléticos e prolíficos no seu trabalho de criação, 
mantêm-se profundamente ligados, às suas regiões, às suas 
aldeias. Eles cavalgam nas clivagens culturais mas mantêm-
se fiéis às suas raízes, tal como na Europa Josef Nadj regressa 
em cada ano à sua vila natal em Voijvodine, ou se implica em 
permanência na vida cultural. Linyekula tem, sem dúvida, 
menos coisas em comum com uma grande senhora da dança 
africana como Irène Tassembedo, que com um performer 
transdisciplinar como Jared Gradinger. Este cidadão do 
mundo, americano de origem, mas trabalhando em Berlim, 
não cessa de cruzar as suas visões com as dos seus cúmplices 
artísticos de todos os continentes, num universo onde tudo 
parece possível. Estes artistas “trans”, antidisciplinares, 
procuram a justa medida, cada vez diferente, para cada um 

dos seus projectos, sem recorrer aos apelos dos géneros.
Isto também é verdade para Faustin Linyekula. Não criou 
ele, com Radio Okapi, uma performance sobre o modelo 
das emissões de rádio? Se amanhã Linyekula realizasse 
uma curta ou uma longa metragem, se criasse uma obra 
virtual, interactiva, pintura ou plástica, se criasse um festival 
modernaço, uma série de colagens ou, se pelo contrário, 
montasse projectos sócio-culturais, na sua aldeia natal, quem 
se diria surpreendido? Ele prevê, de facto, inaugurar vários 
centros de criação em Kisangani, vila de 800.000 habitantes 
onde viveu até aos seis anos. 
Em Paris, surpreendeu o mundo do teatro ao encenar 
Bérenice de Racine. No festival Montpellier Danse criou Sans-
-titre com Raimund Hoghe e em Bruxelas, no Kunsten Festival 
des Arts o misterioso More, more, more... future, com os seus 
camaradas bailarinos do Congo, Dinozord e Papy Ebotani. 
Durante várias semanas, necessariamente extenuantes fez 
a ponte entre Paris e Bruxelas, já que os ensaios decorriam 
em paralelo. Em Paris, Linyekula passa horas a meditar e 
a mergulhar no universo musical de Hoghe, criado a partir 
de árias de Purcell, Händel ou Bach. Bach tem, aliás, para 
ele “qualquer coisa de muito arcaico”. Em Bruxelas faz-se 
sacudir pelas guitarras eléctricas.

FAUSTIN LYNIEKULA
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Em Hoghe encontrou uma ambiência zen onde a escrita 
coreográfica estava carregada de actos metafóricos. Ao 
mesmo tempo, tudo se concentra na presença do performer, 
no seu corpo e na vivência que ultrapassa a cena e chega à 
plateia. 
Talvez aqui se possa encontrar uma ligação entre Sans-titre 
e More, more, more… future, do lado da caução política. 
Mas a criação intra-congolesa é muito explícita na sua 
reinvindicação, ainda que Sans-titre seja defensivo na sua 
construção, frustrando todo o discurso explícito e toda a 
africanidade, se ignorarmos a presença do próprio Linyekula. 
Faustin revela que ficou fascinado com o universo de Hoghe 
desde que o descobriu. “Não perco nenhuma das suas peças 
desde então”. Sans-titre não é um solo mas uma peça para 
Faustin, uma reflexão comum sobre as relações inexistentes 
entre os perdedores das sociedades europeia e a africana. 
Isso passa pelo corpo e pela música. “Com Bach ou Purcell 
a tragédia está presente”, diz Hoghe. “Se fazemos entrar 
em cena um corpo africano, não é precisa mais nenhuma 
explicação. Ele é o reflexo da história do continente negro.” 
Linyekula ama os contrastes e está sempre em busca da 
harmonia. Entre o corpo do alemão, marcado pela sua 
célebre bossa, e a elegância felina do congolês, cria-se um 
diálogo íntimo que ultrapassa as palavras. Não é sequer 
necessário olharmos demoradamente. Podem fazer uso da 
não-comunicação sem que rompam esse fio invisível que os 
liga permanentemente, e não apenas no fim quando avançam 
sobre a plateia abraçados. 
A imagem mais doce, equivalente dos momentos míticos entre 
Hoghe e Lorenzo De Brabandere na sua variação da Sagração 
da Primavera, surge quando Linyekula que aproxima do corpo 
de Hoghe e desenha uma linha paralela à coluna vertebral 
deste com calhaus brancos. Mais tarde Faustin ajoelhar-
-se-á e deitar-se-á ao lado de Hoghe, já esticado no chão, e 
desenhará, com os mesmos calhaus, a sua própria coluna. O 
gesto é de uma enorme ternura. De onde veio a ideia? “Um 
dia, depois dos ensaios na Comédie Française, cheguei aos 
ensaios de Sans-titre e contei ao Raimund como tinha feito os 
actores da Comédie caminhar com os calhaus nas mãos. E ele 
respondeu: incrível, eu também trouxe calhaus” Ele apanhou-
-os no seu jardim. Em cena, Faustin soube transformá-los em 
lágrimas, num gesto tão sensual, celeste e trágico como uma 
cantata de Bach. Ao lado de Hoghe, Linyekula transforma-
-se em “tragediógrafo”, como se tivesse trazido qualquer 
inspiração no seu trabalho sobre Racine.
Mas como é que um artista congolês, geralmente considerado 
como um coreógrafo, chega a dirigir os actores do templo 
sagrado do teatro francês? Foi Peter Sellars que o recomendou 
a Muriel Mayette, a actual directora da “casa de Moliére”. De 
facto, após ter criado com Opio Okach, no Quénia, a primeira 
companhia de dança contemporânea deste país anglófono, 
Linyekula conquistou a estima artística e humana de Peter 
Sellars.

Mas porque escolheu Bérenice, esse amor trágico em tempo 
de guerra? Trata-se de uma rainha que foi, em Roma, objecto 
de rejeição por causa das suas origens orientais. Linyekula 
rejeitou sempre as imagens feitas que o poderiam colar a um 
artista congolês. Aqui o despojamento total e, provavelmente, 
o único e eventual reflexo de uma africanidade. No centro da 
sua abordagem, está a distribuição do elenco. Linyekula muda 
o sexo de algumas personagens. Bérenice é interpretado por 
Shahrock Moshkin Ghalam, um homem de origem iraniana, 
de cabelos lisos e longos, enquanto Céline Samie interpreta 
o General Antiochus. Entre ambos está Sakary Bangaré, 
que interpreta Titus, Linyekula tece uma teia de palavras e 
energias, como uma partitura coreográfica. Sublinha aí uma 
migração interior, o conflito identitário que anima também 
outras criações. Pelo contrário, a ambição coreográfica 
está presente, mas ela destaca-se na direcção do objectivo 
primordial do actor. Linyekula, coreografa os gestos e a 
dicção com sobriedade e finura. Não são os actores da 
venerável instituição deixados à flor da pele, numa partitura 
corporal. Como na dança, eles evoluem em espaços virtuais, 
inteiramente mentais.
 Linyekula nunca se tomou por um iconoclasta. Mas o seu 
envolvimento artístico desdobra-se numa grande vontade 
política e de cidadania. Se pode aparecer uma espécie de 
violência nos seus espectáculos, ela já vem de fora. Em More, 
more, more... future ele cita os textos de Antoine Vumilia 
Muhindo, seu amigo de infância que viveu nos calabouços 
do regime, tendo sido prisioneiro político de duração 
indeterminada. Esta poesia magnífica e visionária fala das 
“nossas aldeias onde a ferrugem corroeu a esperança”. 
More, more, more… future  é um espectáculo-manifesto, 
como vemos cada vez mais na Europa, exprimindo raiva e 
inquietude. “Merecemos melhor que a compaixão catódica da 
generosidade. Merecemos justiça. Dêem-nos a dignidade!” 
é a mensagem explícita. Talvez não estejamos longe de um 
estado de transe, mas trata-se sempre de uma espécie de 
concerto punk, acompanhado de dança, de um condensado da 
vida de Kinshasa, tão festivo como desesperado. Mas Linyekula 
não tem vontade de ficar a chorar no interior da choupana. 
A performance transmite uma energia vital, malgrado uma 
espécie de flirt com o fim do mundo, no “crepúsculo dos 
heróis”. Há ali uma dimensão wagneriana, de facto. Os seus 
cantores, estejam borados a lantejoulas ou pareçam viver na 
rua, denunciam o contraste entre sonho e realidade. Do seu 
lado,  Linyekula, Papy e Dinozord, tão frágeis quanto ligeiros, 
formam a figura de anjos caídos. 
 
More, more, more… future apresenta-se no Maria Matos, em Lisboa, 
a 27 e 28 de Novembro às 21h30. Sans-titre apresenta-se de 9 a 13 de 
Dezembro no Théâtre de Genevilliers, em Paris, integrando a programação 
do Festival d’Automne. Pode ver um excerto de Bérénice em 
http://www.dailymotion.com/video/x9d3vx_berenice-mise-en-scene-
faustin-liny_creation 

 Para saber mais: 
Leia no site da OBSCENA uma entrevista a Faustin Lyniekula, bem como uma 
crítica à peça Dinozord III, apresentada no Alkantara 2008. Ambos os textos 
publicados no nº11/12.
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Estreado em 1982 Afonso Henriques é 
uma peça-farol do teatro para a infância 
e juventude que O Bando não deixou, ao 
longo de todos estes anos, de apresentar 
e renovar. Vários elencos e paragens 
depois, a apresentação no Teatro Nacional 
D. Maria II pretende “actualizar a sua 
contemporaneidade, reacender com fogo 
novo as glórias e vicissitudes do nosso 
primeiro rei e despertar nas crianças o seu 
espírito crítico”. Pedro Manuel, colaborador 
da OBSCENA desde o início, mas aqui na 
qualidade de filho de um dos fundadores 
do Bando, Horácio Manuel, regressa aos 
tempos em que Afonso Henriques era 
só “o Afonso” e um pretexto para ele ir 
brincar com adereços e trocar as voltas à 
companhia.

texto Pedro Manuel

66

NOVEMBRO/DEZEMBRO.09

O BANDO



Lembro-me do Afonso 
na Comuna, onde o cenário repousava no negro da sala, na 
sala que ardeu,
de passear pelo meio dos incontáveis pequenos objectos e de 
tocar o tambor branco, amarelo e castanho com a pele branca 
já batida e gasta,
E lembro-me dele na Cervejaria Trindade, quem diria, no meio 
dos azulejos e das cadeiras de restaurante,
Lembro-me dos tambores, 
das bandeirinhas, 
dos castelos de papel e das espadas de madeira, 
dos capacetes, da coroa, 
das máscaras, das marionetas,
do berço que era um trono que era um teatro de marionetas
e da escada coberta com um pano.

Lembro-me da Paula Só dizer, a propósito do Afonso, que 
quando eu era criança era perigoso deixarem-me em cena 
depois de um ensaio.
Que eu pegava nos adereços, brincava com eles por ali e 
pousava-os noutro sítio
e que quando eles chegavam andavam aflitos à procura.
Lembro-me dela como Papa, com o esgar torcido que se 
prolongava no corpo e no linguajar afectado;
lembro-me da Antónia a falar espanhol como Dona Teresa, 
mãe do Afonso, vestida de negro com um véu por onde luziam 
os seus olhos penetrantes, dos seus gestos redondos, e de 
quando dançava flamenco;
lembro-me do Raul com a peruca despenteada, quando fazia 
um Afonso birrento dentro de um grande corpo, com o seu 
farto bigode e, sobretudo, do intenso olhar de lucidez que o rei 
moribundo lança ao espelho, 
como quem vê no espelho o passado atrás de si;  
do Laurentino e da sua barba preta, atrás da bateria de 
tambores e como mouro orando antes do ataque e como 
vendedor de bandeirinhas;
lembro-me do meu pai a fazer de Afonso num dia
e de Martim Moniz noutro
Lembro-me dele de bigode postiço e barba com elástico, a 
tocar tambor com um ar sério e comprometido,
a apanhar o castelo da Feira com uma mão, a escalar um pano 
azul que era a noite,
do meu pai a fazer de Dom Henrique, virado de cabeça para 
baixo na escada, a dizer
“meu filho esta terra é tua até onde a vista alcança”.
Este é o meu elenco, vejo-os vestido de cinzento com a gola 
branca, mas lembro-me que vi quase todos os que passaram 
pelo Bando a passar pelo Afonso,
O melhor exemplo é o Nicolas, que começou por ver e agora 
também faz, perguntem-lhe do que se lembra. 
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Lembro-me de ter descoberto que o Afonso estreou no 
Franceses, no Barreiro, onde uma vez ensaiei o País 
Imaginário que escrevi e tem uma parte sobre o Afonso e é 
sem dúvida um eco e uma homenagem à peça e versa assim:
“Afonso foi crescendo na sua pequena propriedade e, como 
vimos, a importância de nascer num sítio, num sítio exacto, 
determina uma ligação eterna a esse pedaço de chão. (…) Foi 
assim que nasceu o nosso país imaginário. Da cabeça deste 
homem rude que assinava o seu nome com uma cruz, lá dentro 
daquela cabeça, ainda e só coroada de cabelos, começou a 
desenhar-se a imagem de que todas aquelas terras fossem 

suas, que em todas assinasse o seu nome, com a cruz. O rapaz 
foi crescendo, ficou-nos um homem, um grande homem, com 
uma invulgar amplitude de ombro a ombro, invulgar até para 
aquele tempo, quando era normal existirem gigantes.”

Lembro-me que havia um painel amarelado no Bando e que 
andou a reboque de casa em casa (da Comuna para a Estrela 
para Palmela) e que era uma montagem de recortes de jornal 
que anunciavam o Afonso em diferentes países, em diferentes 
línguas, e eu imaginava como este Afonso era tão conhecido 
e tão importante,
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Lembro-me de conhecer pessoas que se lembravam do 
Afonso
“a minha primeira peça”, lembravam-se,
e falavam de reis e princesas, de cavalos e tambores, 
dos castelos de papel, das espadas de madeira, 
das perucas, dos bigodes, 
e de uma espinha de peixe feita de ferro.

Lembro-me de folhear desenhos de crianças que viam o 
Afonso e tinham reis e rainhas apaixonados e lutas com 
espadas e castelos e cavalos.
Lembro-me que foi a propósito do Afonso que o João Brites 
se lembrou que houve uma criança que desenhou um homem 
montado num cavalo branco.
e que todos se perguntaram onde é que no espectáculo havia 
um cavalo branco.
Havia tambores e bandeirinhas, barbas e bigodes postiços, 
espadas e escadas de madeira, castelos sim, mas cavalos 
brancos não.
Até que alguém se lembrou que o texto dizia algo como 
“Afonso tomou o castelo e o  rei mouro fugiu durante a noite 
montado num cavalo branco”,
e da miríade de imagens, das milhares de pequenas coisas 

que o espectáculo tem,
só um cavalo branco sobreviveu na memória desta criança,
só este cavalo continuou correndo no redil da sua memória,
e dizia o João que isto mostra que o que o teatro faz é
criar memória

Eu lembro-me de saber de cor todo o início do espectáculo, 
como começava, a entrada com os tambores, a piada do 
telefone, as palavras que apresentavam as personagens e a 
história e a explicação da batalha, algo como:
“Quando eles nos vêm gritam inch’allah! e nós, quando os 
vemos, gritamos Santiago!”
E quando diziam isto saltavam do palco e atiravam-se à 
primeira fila prontos para cortar cabeças,
E essa era um dos momentos que eu preparava
quando me sentava melhor na cadeira para ver
quando afiava o ouvido
e gozava em antecipação o susto
vejo-os com o salto suspenso no ar,
antes das cabeças saltarem
do meu elenco, com a cara torcida pela grito de guerra, 
brandindo espadas de madeira 
eles, jovens a brincar, e eu uma criança lançada neles. 
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Um concerto a 1 de Novembro no contexto 
do Temp d’Images, com o conjunto nova-
iorquino Bang on a Can, propõe uma 
submersão na obra de Steve Reich. E numa 
música que é uma das mais influentes e 
jubilatórias  de hoje.

A revolução em oito linhas
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”How small a thought it takes to fill a whole life” (“Como um 
pequeno pensamento é suficiente para completar toda uma 
vida”): não é por acaso que esta frase do filósofo Ludwig 
Wittgenstein foi colocada como epígrafe de Phase to face, o 
documentário consagrado por Eric Darmon e Franck Mallet a 
Steve Reich, e recentemente difundido pelo Canal Arte. Este 
aforismo -, que forma também o texto de Proverb, magnífica 
peça para voz, vibrafones e órgãos eléctricos composta 
em 1995 - encobre, na verdade, uma perfeita definição do 
percurso deste compositor americano que se tornou uma das 
figuras maiores - das mais interpretadas, das mais influentes 
- da música contemporânea. 
“Steve Reich é um dos raros compositores de hoje que tem 
uma verdadeira personalidade - sublinha Franck Mallet - e um 
dos únicos onde a linguagem é imediatamente reconhecida”. 
Após 45 anos, Steve Reich (nasceu em 1936) parece, de facto, 
ter seguido uma linha clara, um movimento de evolução 
constante mas lógico, à imagem das suas partituras, sempre 
em progressão?; uma linha clara que é, na realidade, 
constituída - sempre à imagem das suas partituras - de 
entrançamento de múltiplas linhas de força.
”Steve Reich participou numa das revoluções mais 
significativas na música do Sec. XX”, escreveu o compositor 
John Adams, - um dos mais brilhantes herdeiros de Reich, 
que soube conjugar esta influência com uma ciência 
orquestral directamente tributária do pós-romantismo e do 
modernismo, de Mahler a Stravinsky. “Parece difícil acreditar 
que um movimento artístico tão irremediavelmente ligado a 
reduzir e a simplificar pudesse vir a ter um efeito tão geral/
global sobre a forma de ouvir e de pensar a música”. 
A revolução aqui em causa é aquela que, de facto, viemos a 
chamar de Minimalismo, e onde Steve Reich se tornou a figura 
de proa, juntamente com o seu amigo Philip Glass. Dois nomes 
aos quais convém juntar o de La Monte Young e, sobretudo, de 
Terry Riley. Com In C, em 1964, este último compôs aquilo 
que temos por hábito considerar como o acto de nascimento 
da música repetitiva - o outro nome do Minimalismo: Steve 
Reich, que trabalhava no famoso California Tape Music Center 
em San Francisco, como Terry Riley (mas também Pauline 

Oliveros e Morton Subotnik), participam nesta criação, e 
é evidente que esta experiência foi, para eles, fundadora. 
Mas por ora importa determo-nos sobre as duas principais 
conquistas da revolução minimalista - sobre as duas “linhas” 
pelas quais ele veio a marcar uma ruptura fundamental na 
música do pós-guerra: o regresso à tonalidade, e à pulsação.

Ciência rítmica

Na época em que Reich estuda composição, sobretudo junto de 
Luciano Berio, a música está nas mãos de uma “avant-garde 
institucional” que, depois do pós-guerra, interdita o regresso 
a uma tonalidade tida como arcaísmo, modelada pelas teorias 
de Adorno, devota de um culto a um hipotético “progresso” 
incarnado nos modos de composição serial e dodecafónica. 
Mal conseguimos imaginar hoje que coragem foi preciso ter 
um jovem compositor para romper com o dogmatismo de 
um Stockhausen, de um Boulez ou mesmo de um John Cage 
e reafirmar a importância da tonalidade, da melodia e da 
harmonia. Assim se explica que as estreias do princípio da 
carreira de Steve Reich se farão, em grande parte, à margem 
do meio musical. Após a criação do seu próprio ensemble, 
Steve Reich and Musicians, em Nova Iorque, em 1966, a 
grande parte das suas primeiras obras foram apresentadas 
em museus e galerias de arte contemporânea nova-iorquinas 
– a Park Place Gallery de Paula Cooper, o Whitney Museum, o 
Guggenheim –, frequentemente através do convite de artistas 
plásticos. Os artistas da Arte Minimal, como Sol LeWitt, Robert 
Smithson, Bruce Nauman ou Richard Serra serão ainda os 
seus primeiros apoios, mesmo que o Minimalismo na música 
(não) tenha (mais que) poucas ligações com o seu equivalente 
nas artes visuais.
Segue-se a pulsação. Steve Reich regressou frequentemente 
a ela: a sua decisão de abraçar a carreira de compositor 
vem da sua descoberta simultânea, aos 14 anos, de Bach, 
da Sagração da Primavera de Stranvinsky e do jazz de John 
Coltrane. Este triplo (e nobre) “apadrinhamento” explica 
porque é que foi dos primeiros a reintroduzir a pulsação numa 
música erudita que a tinha afastado. 
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STEVE REICH SEMPRE ENTENDEU A 
TECNOLOGIA COMO UM MEIO DE 
DESENVOLVIMENTO OU AFINAÇÃO DO SEU 
TRABALHO INSTRUMENTAL. ELA NÃO É PARA 
SI MAIS DO QUE UM MEIO, E NUNCA UM FIM 
EM SI, MESMO QUE DEFINA O SEU HÁBITO 
DE COLECCIONADOR DE FRAGMENTOS 
(SAMPLERS).



relação a uma terceira linha de força: a ideia de repetição, ela 
mesma ligada ao processo da repetição, do qual foi um dos 
primeiros, antes de Riley, a colocá-la em prática, e juntando-
lhe uma inovação determinante, a técnica de desfasamento, 
directamente saída dos seus primeiros trabalhos sobre 
bandas. O próprio compositor prefere empregar a expressão 
“música de fase” (phasing music) mais que a de “música 
repetitiva”, que é generalizada. 
O desfasamento é esta técnica que ele descobre por acaso 
com It’s Gonna Rain, ao activar simultaneamente duas bandas 
magnéticas idênticas que, destacando-se progressivamente 
(até chegarem ao uníssono), provocam efeitos harmónicos 
e psicoacústicos (recordando as técnicas de reverbação, do 
eco ou do coro) e completamente hipnóticos. Toda a obra de 
Reich é fundada na aplicação ou na transposição desta técnica 
à música instrumental, a partir de Piano Phase (1967), Four 
Organs (1970) ou o atordoante Drumming (1971), até às suas 
grandes peças para conjunto (Music For 18 Musicians, 1976).
Na primeira, o pianista interpreta uma partitura que, 
paralelamente, é difundida numa pista magnética, ocasionando 
subtis efeitos rítmicos de deslocamento e sobreposição. 
Este jogo em espelho entre o intérprete e ele próprio por 
enviesamento da banda magnética, intervêm em diversas das 
suas partituras, de Triple Quartet em 1999 (triplo quarteto de 
cordas no qual um deles é interpretado em directo, sendo que 
os outros dois são registados) ao recente 2x5.

A singularidade da fragmentação

Se a descoberta do desfasamento e do procedimento da 
repetição estão ligados à utilização da tecnologia moderna 
(na sequência da criação do magnetofone), esta técnica 
contribui para reatar a música de Steve Reich com a tradição 
ocidental. De facto, são equivalentes modernos da técnica 
de cânone que encontramos em toda a música medieval, 
particularmente em Pérotin ou nos músicos da Escola de 
Notre-Dame. Particularmente sensível nas peças vocais tais 

É na mesma época que Reich abandona o estudo do piano pelo 
da bateria e das percurssões, instrumentos omnipresentes 
na sua obra depois de Drumming (1971), Six Marimbas (1973-
1986) ou Clapping Music (peça para palmas composta em 1972), 
peças que ele interpreta até hoje. Típico no que será um certo 
espírito “americano” (representado por compositores como 
Ives, Gershwin, Bernstein ou, da sua geração, Philip Glass), a 
sua música faz alegremente a ponte entre tradição erudita e 
músicas populares. Destas últimas, ele retém em particular 
esta energia rítmica, este sentido de groove que irriga todas 
as suas partituras, desde as suas primeiras composições para 
banda magnética. It’s gonna rain, que inaugura a sua técnica 
de desfasagem ao colocar em repetição em loop o discurso 
de um pastor negro americano, anuncia desde 1965 alguns 
procedimentos do hip-hop ou do tecno.
Steve Reich é além disso frequentemente tido por um dos 
“padrinhos” da jovem geração electrónica, como veio a 
testemunhar a compilação Reich Remixed, na qual músicos 
como DJ Spooky, Coldcut, Mantronix ou Andrea Parker se 
reapropriam de algumas das suas composições. A relação 
com o rock é também fértile, como testemunham as suas 
diferentes composições para guitarra eléctrica (Electric 
Counterpoint, Electric Guitar Phase) ou ainda a sua nova obra, 
2x5, criada no verão passado pelos Bang on a Can no Festival 
de Manchester, interpretada por um quinteto rock clássico (e 
que se apresenta em 2010 na Casa da Música, intepretada por 
Vítor Rua, escolhido directamente pelo próprio Reich). 
Mas a ciência rítmica de Reich é igualmente tributária da 
influência de tradições não-ocidentais, em particular das 
músicas do Ghana e do Bali, onde o seu estudo, no final dos 
anos 70, o marcará longamente (pois será dele que decorrerá 
o interesse pelas suas raízes judaicas). Esta ciência do ritmo 
explica também o interesse que lhe dedicaram os bailarinos, 
a primeira de entre eles Anne Teresa De Keersmaeker: depois 
de Fase (1982), a coreógrafa belga criou cinco espectáculos 
sobre músicas de Reich, como Drumming (1998) e Rain (2001).
Importa colocar aqui em perspectiva esta dupla revolução em 
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MAL CONSEGUIMOS IMAGINAR 
HOJE QUE CORAGEM FOI 
PRECISO TER UM JOVEM 
COMPOSITOR PARA ROMPER 
COM O DOGMATISMO DE UM 
STOCKHAUSEN, DE UM BOULEZ 
OU MESMO DE UM JOHN CAGE 
E REAFIRMAR A IMPORTÂNCIA DA 
TONALIDADE, DA MELODIA E DA 
HARMONIA.



como Tehilim (1981), esta filiação exprime-se igualmente 
na série de Counterpoints (New York Counterpoint, Cello 
Counterpoint, Electric Counterpoint…), onde os títulos fazem 
claramente alusão à técnica do contraponto: estas peças 
colocam um intérprete face à uma banda magnética que ele 
próprio registou previamente.
Não será menos importante que este procedimento seja 
emblemático da relação dialéctica que Steve Reich tem com 
a tecnologia, visto que sempre a entendeu como um meio de 
desenvolvimento ou afinação do seu trabalho instrumental. 
Ela não é para si mais do que um meio, e nunca um fim 
em si, mesmo que defina o seu hábito de coleccionador de 
fragmentos (samplers). Também com este meio, do qual foi 
dos primeiros a utilizar no domínio da música escrita, Reich 
empenhou-se a transpor para os instrumentos tradicionais 
procedimentos mecânicos.
A fragmentação ser-lhe-á particularmente útil para renovar a 
sua aproximação à voz, omnipresente e uma das constantes 
da sua produção, depois de It’s Gonna Rain até a Daniel 
Variations (2006, em homenagem a Daniel Pearl, jornalista 
assassinado no Paquistão em 2002), passando por essa obra-
-prima que é The Desert Music (1984). Tanto se trata da voz 
cantada, duplicando ou amplificando as linhas harmónicas 
(em Drumming, por exemplo), como de vozes faladas e, mais 
frequentemente, da colecção de fragmentos. É, por exemplo, 
o caso de City Lights (1994), fascinante retrato musical da 
sua cidade, Nova Iorque, construído, nomeadamente, a 
partir de extractos de voz de bombeiros que interviram na 
resposta ao primeiro atentado contra o World Trade Center. 
E é, sobretudo, o caso daquela que constitui um dos seus 
mais sonoros sucessos, Different Trains, composta em 1988, 
onde um quarteto de cordas eléctrico faz eco dos ruídos de 
comboios e de samples de vozes.
A forma como os instrumentos casam as curvas e as inflexões 
de voz - Reich foi sempre fascinado pelo aspecto melódico e 
rítmico da voz falada - seguem uma técnica que reencontramos 
em The Cave (ópera composta em 1993, com a sua esposa, 

a videasta Beryl Korot) simbolizando bem essa ligação 
dialéctica à tecnologia - os instrumentos reproduzem o som 
produzido por máquinas. A obra impressiona sobretudo pela 
forma como Reich coloca em espiral um facto autobiográfico 
(as frequentes idas e vindas de comboio que ele faria em 
criança, entre Costa Este e Costa Oeste dos Estados Unidos, 
após o divórcio dos pais) confrontando-o com o universal (os 
comboios que, ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, 
conduziam judeus aos campos de morte). Esta ligação 
dinâmica ao texto - privilegiando o aspecto documental, ao 
qual denominou a “taxidermia”  -, esta inquietação de estar 
em ligação directa com o seu tempo é uma das maiores 
qualidades da obra de Reich.
Escutemos Eight Lines (1979). Não deixamos de admirar a 
energia e a emoção que se destacam desta peça interpretada 
por dois pianos frenéticos, aos quais respondem pequenas 
secções de cordas e sopros; a forma como, ao longo dos 
seus oito minutos, a peça se desdobra e difracta, como um 
caleidoscópio, tudo em subtis rupturas harmónicas, rítmicas 
e tímbricas. Ouvi-la em concerto, como sempre com a música 
de Reich, provoca uma sensação intensa e profunda, entre a 
hipnose e o júbilo... 
Escutemos Steve Reich, no derradeiro fim de Phase to Face: 
“A parte essencial de uma obra musical é a emoção que ela 
cria no músico, e no público que a escuta...” Se a tonalidade, 
a pulsação, a repetição, o desfasamento, a repetição, a 
tecnologia, a voz e o texto podem ser sete grandes linhas que 
intrincando-se e reverberando umas nas outras, arquitectam 
o andamento de Steve Reich, a oitava linha, a mais forte e 
mais importante: a sua densidade emocional, a capacidade de 
falar a cada um. O círculo completa-se. 
 
Steve Reich e A Bang on a Can apresentam-se dia 1 de Novembro no Centro 
Cultural de Belém, no âmbito do Festival Temps d’Images.

Texto publicado no livrete de Works, antologia de 10 CD, publicada pela 
editora Nonesuch/Warner, documentando os trinta primeiros anos da obra 
de Reich, de 1965 a 1995.
Citado na entrevista com Jonathan Cott, publicada no livreto de Works.
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STEVE REICH É ALÉM DISSO 
FREQUENTEMENTE TIDO POR UM 
DOS “PADRINHOS” DA JOVEM 
GERAÇÃO ELECTRÓNICA, 
COMO VEIO A TESTEMUNHAR A 
COMPILAÇÃO REICH REMIXED, 
NA QUAL MÚSICOS COMO DJ 
SPOOKY, COLDCUT, MANTRONIX 
OU ANDREA PARKER SE 
REAPROPRIAM DE ALGUMAS DAS 
SUAS COMPOSIÇÕES.



Montagem a partir de Untitled (Gotcha!), 2008. 
(Colagem-jornal, sémen do artista, purpurina)

74

NOVEMBRO/DEZEMBRO.09

texto Tiago Manaia



família artística: dois jovens estudantes de arte, que 
se  tornaram inseparáveis. O primeiro foi o fotógrafo 
Ryan McGinley, certamente o mais conhecido do 
grupo. Ryan fotografa jovens nus, alegres, a correr em 
paisagens que se perdem de vista. Uma das fotografias 
mais conhecidas de Ryan McGinley imortaliza Dash 
no alto de um prédio a fazer um graffiti. Tem Nova 
Iorque a seus pés. O segundo membro desta família 
artística é Dan Colen, escultor, com quem Dash fez 
uma série de instalações chamadas Hamsters Nests. 
Estas instalações consistiam em recortar dezenas 
de listas telefónicas aos bocados, espalhá-las num 
espaço, beber e tomar uma quantidade excessiva de 
drogas até que ambos começassem a comportar-se 
como hamsters. 
Kathy Grayson foi curadora de uma instalação deste 
tipo na galeria Deitch Projects, e recorda-se dessas 
quatro noites com felicidade. Conta que entravam 
e saíam da galeria centenas de pessoas, por todo o 
lado havia miúdos a pintar os muros, a misturarem-
-se com um sem abrigo que ali vivia a convite de 
Dash. “Ele tinha facilidade de comunicar com todo o 
tipo de pessoas na rua. Vi-o milhares de vezes dirigir-
se a umas quantas verdadeiramente assustadoras. 
Perguntava-lhes se podia fotografar as tatuagens do 
gangue a que pertenciam, ou os dentes que tinham 
em falta” contava Grayson ao jornal The Guardian 
no passado mês de Setembro. “Ele podia ser amigo 
de toda a gente, menos da polícia”, lembra, “ele não 
gostava de qualquer tipo de autoridade”. As suas 
colagens Fuck the police, onde se masturbava para 
cima de notícias sobre polícias corruptos, eram a 
prova disso. “Que se fodam... Porque não me vir para 

Dash Snow era conhecido por muitos, celebrado 
sobretudo nos circuitos arty, adorado pela imprensa 
de moda alternativa. A tal imprensa que nunca teme 
declarar-se aos artistas, mesmo que as suas carreiras 
ainda estejam em início de combustão. 
Dash Snow começou a fotografar aos 13 anos, 
simplesmente para guardar  na memória o que ia 
acontecendo à sua volta. Mas ele não vivia uma vida 
normal, o seu quotidiano foi sempre pontuado de 
ilegalidades, roubos, saídas nocturnas, drogas duras, 
belas histórias de amor intensas. Adolescente, foi um 
artista graffiti procurado pela policia. Nessa época 
fundou um conhecido agrupamento de artistas de 
graffiti, o Irak Crew . É fácil imaginá-lo à deriva nas 
ruas de Nova Iorque.
Diz-se que cortou cedo com a família, em particular 
com a sua mãe, pois foi ela quem o colocou num 
colégio interno extremamente duro, onde terá sido 
vítima de maus tratos. Numa entrevista à revista 
Purple Fashion em 2007, Dash  falava dos 28 meses 
que passou num centro de detenção na Geórgia com 13 
anos. Conta como se sentiu abusado enquanto esteve 
fechado e como, aos poucos, se apoderou dele uma 
vontade de destruição. Ao rematar essas memórias 
evocava Jean Genet e o livro que este escreverá na 
prisão, Nossa Senhora das Flores. “Talvez Jean Genet  
não tivesse escrito o que escreveu, se não tivesse 
passado pelas coisas que passou” disse. 
É fácil fazer um paralelo ao ler isto. As polaroids 
de Dash Snow transpira(va)m a vida de um ser que 
viveu no limite, mistura(va)m realidades duras com 
pequenos pedaços de imaginação e fantasia. 
Mais tarde, Dash encontraria a sua verdadeira 
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A notícia surgiu como surgem grande 
parte dos rumores neste final de década, via Twitter. No passado dia 
24 de Julho, escrevia-se rest in peace 
Dash Snow. Assim se anunciava o desaparecimento de um artista explosivo. Tinha 27 anos. Causa de 

morte: overdose. 



cima deles” dizia na sua entrevista à Purple Fashion. 
Apesar de ter visto a sua obra reconhecida em 
determinados circuitos, e de ter exposto em 
importantes galerias como a Saatchi Gallery, o 
Whitney Museum ou a Gagosian, o seu trabalho tentou 
ser desmontado inúmeras vezes. Em parte porque as 
tribulações da sua vida não encaixa(va)m em nada no 
molde politicamente correcto da sociedade. 
A imagem de Dash Snow foi transformada ao ser 
abordada pelo jornalismo mainstream. E o mainstream 
decidiu relativizar os “murros no estômago” que são 
capazes de dar algumas das suas peças, apoiando-
se em factos sensacionalistas. Vingou a ideia de que 
este punk moderno era também o herdeiro de uma 
das maiores fortunas da América. 
Os De Menil são, de facto, detentores de uma colecção 
de arte gigantesca com obras de Matisse, Cézanne 
ou Picasso, e construíram a Capela de Rothko em 
Houston.
Em 2007, a sua avó Christophe De Menil dizia a 
uma jornalista da New York Magazine, Ariel Levy, 
que para escrever sobre o trabalho de Dash Snow, 
não era preciso associá-lo a um clã com poder. Ao 
fazê-lo a jornalista insinuava que Snow tinha as 
“costas quentes”, deitando por terra a imagem de 
um verdadeiro fura-vidas. Tirava, assim, o esplendor 
da revolução a uma vida cheia dela. Dash vivia em 
liberdade de uma forma especial, não era um artista 
rendido ao sistema, era até difícil entrar em contacto 
com ele. Não tinha telefone. Era preciso procurar os 
seus amigos para conseguir localizá-lo, contava-se. 
Mas a jornalista da New York Magazine infiltrou-se no 
mundo do artista para depois rotular a sua liberdade 
como um capricho de menino rico.
Aceitar que alguém descreva Dash desta forma é, no 
fundo, recusar olhar de coração aberto para a sua 
obra comovente, é tentar aligeirar as convicções que 
ele tinha contra o sistema. É negar a  sinceridade 
do seu olhar. E negá-la simplesmente porque era 

Dash Snow Polaroids
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um menino rico? Faz isto sentido? Não será isto a 
maneira mais óbvia de nos rendermos ao cinismo do 
sistema de castas no qual vivemos? De compactuar 
com ele?
O jornalista Glen O’Brien (que esteve à frente da 
revista Interview) dizia em Julho deste ano no seu blog 
que tudo isto era um ciclo vicioso: um artista tem de 
ser famoso para poder viver do seu trabalho, ou então 
tem de ser rico para poder trabalhar em liberdade. 
“Só que Dash não era rico” rematava O’Brien, “Dash 
era o miúdo pobre de uma família rica”. O jornalista 
denunciava ainda o quanto as pessoas e a imprensa 
podiam ser previsíveis. Ao morrer com 27 anos, o 
artista era agora posto num grupo, onde estão artistas 
que morreram com a mesma  idade. “O clube dos 27” 
chamam-lhe. Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain 
ou Basquiat. Eram todos um pouco marginais, mas 
para além disso, para além do óbvio, tinham assim 
tanta coisa em comum?

Sítio com o trabalho do artista: 
www.tinyvices.com/dash_snow.html 

Dash Snow numa das acções do Irak Crew: 
http://5amvideo.blogspot.com/2009/09/rip-dash-snow-sace-irak-crew.html

O tributo de Ryan McGinley a Dash Snow:  
www.saatchi-gallery.co.uk/blogon/art_news/remembering_dash_snow_

by_ryan_mcginley/5784

O artigo de Ariel Levy pode ser lido em:
http://nymag.com/arts/art/profiles/26288/

Veja em:
www.purple-diary.com/search/dash+snow 

um vídeo da autoria da fotógrafa portuguesa Rita Barros onde se vê 
Dash Snow a ser maquilhado para uma sessão fotográfica para a revista 

Purple Fashion

O corpo tatuado de Dash Snow, os seus longos cabelos 
loiros foram infinitamente bem fotografados pelo seu 
amigo Ryan McGinley. No site da revista Vice, Ryan 
presta-lhe uma comovente homenagem, lembra-se 
das noites que passavam juntos, queriam tanto que 
fossem eternas. Por isso cobriam as janelas dos seus 
quartos com toalhas, para que durassem mais, para 
que durassem para sempre. 
O mundo neste final de década é o espírito e a luta 
de Dash Snow. Um misto de alegria com desespero. 
De drogas que se tomam, para avivar a vida que se 
quer extraordinária e intensa a cada segundo, para 
acalmar uma dor que não se cura. Ele tinha coisas 
para nos dizer. As imagens ficam, o espírito também. 
A bela rebeldia. Só não percebeu quem é cego.
Ele era um anjo.  

Tiago Manaia é actor e autor. Para a OBSCENA, entre outros 
textos, traçou  os perfis de Britney Spears (#18) e Kazuo Ohno 
(#20) e entrevistou Alex Beaupain (apenas online)
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Nos anos 70, Jean-Luc Godard realiza 
na Palestina o filme Aqui e além (Ici 

et ailleurs), filmando a revolução 
palestiniana. O jovem Elias Sanbar 

acompanha-o como intérprete. No 
Outono passado, no contexto de 

Masarat Palestine, iniciativa do Halles 
de Schaerbeek, em Bruxelas, o cineasta 

e o escritor reencontraram-se após 40 
anos de amizade e de companheirismo,  

recordando essa terra sempre 
em busca de representação/ões. 

Publicamos um extracto condensado 
do reencontro entre Sanbar e Godard, 

conduzido por Fabienne Verstraeten, a 
curadora do evento. 
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Elias Sanbar (E.S.):  Aqui e Além foi realizado em 1969-70, 
portanto há cerca de 40 anos. Foi uma bela experiência. Nós 
estávamos no terreno, no seio da realidade palestiniana. 
Não foi um período fácil. Os avanços eram acompanhados 
de erros e dificuldades, mas havia algo de jubilatório nesta 
“presença”, nesta resistência e no nosso envolvimento. Além 
disso, nós ríamos muito, porque tínhamos a sensação de estar 
a transformar o mundo.

Jean-Luc Godard (J.-L. G.): Isso durou até quando?

E.S.: Até 1970-71, data das últimas batalhas no norte da 
Jordânia.

J.-L. G.: Reencontrámo-nos em 1973-74, mesmo no fim da 
montagem, depois não nos vimos durante mais de 30 anos.

E.S.: A montagem de Aqui e além foi concluída em 1974. O 
filme deveria intitular-se Até à vitória (Jusqu’à la victoire). 
E, devendo constituir uma abordagem e apresentação da 
revolução palestiniana, acabou por tornar-se num filme sobre 
a impossibilidade de filmar a revolução.

J.-L. G.: É verdade que temos incríveis lembranças de 
gargalhadas. Lembro-me que, mesmo antes de sairmos da 
Jordânia, fizemos entrevistas a dirigentes da Fatah. No final, 
devíamos fazer a entrevista ao Arafat. Instalámo-nos com a 
câmara, ele chegou e perguntámos-lhe: “Senhor Arafat, qual 
é o futuro da revolução palestiniana?” Nenhuma resposta, 
enquanto os outros não se faziam rogados para falar.  Foi 
uns dias ou umas semanas depois do Setembro Negro[1]. 
Ele disse-nos: “Ouçam, eu precisava de reflectir” e depois 
regressou (risos). Hoje é o que chamamos uma boa lembrança 
de rodagem.

E.S.: Um dia, chegámos a uma zona de combate no vale 
da Jordânia, e havia lá uma máquina anti-aérea bastante 
imponente, um combatente manipulava-a completamente 
sozinho, era um voluntário iraquiano, um gigante, um antigo 
boxeur que se juntara às forças palestinianas. Nós tínhamos 
previsto uma cena onde os dois combatentes, mascarados pelo 
keffieh, leriam textos do Pequeno Livro Vermelho[2]. Ambos 
estavam preparados para a rodagem, mas era literalmente 
“chinês” para eles... estavam a anos-luz de tudo aquilo. Nós 
pensávamos: “a teoria.. os textos..” e eles lá, o gigante e o 
outro, com cara de quem lia. Um indicava passagens ao outro 
e dizia: “Repara ali...” e riam-se. E nós não entendemos aquilo 
no momento da rodagem. Não  era um problema de tradução, 
de língua, simplesmente nós não entendemos que eles não 
estavam lá onde nós julgávamos, cegos que estávamos com 
as teorias formais de Paris. 
Lembro-me também de uma cena terrível. Encontrámo-nos 
com um grupo de combatentes que voltavam de uma operação 
militar para filmar o seu balanço da operação. Os combatentes 
bateram-se toda a noite e chegaram num estado de fadiga 
inacreditável. Colocaram-se em círculo e, em primeiro plano, 
um quadro do partido que não havia participado na operação 
explicava como fazer o balanço. E nós filmámos. 
Três anos mais tarde, estávamos em tua casa, e não sei por 
que intuição, tu baixaste o som desse homem e montaste o 
som do plano de fundo. E era terrível porque o que ouvíamos 
os combatentes dizerem era: “vocês enviam-nos de cada vez 
para um ponto sem retorno sem preparação e sem luzes, 
vocês fazem-nos passar todos os dias pelos mesmos sítios 
onde os israelitas nos esperam”. A voz do primeiro plano 
tinha ocultado esta variação! Isto ajudou-me imenso no meu 
trabalho sobre a imagem. Para compreender o que esconde 
uma imagem comecei a reparar mais no fundo do que nas 
personagens. 



82

NOVEMBRO/DEZEMBRO.09

Dessa vez, em tua casa, eu estava muito mal e, mesmo 
compreendendo àrabe, não entendi nada. Na verdade, não 
entendia mais que o primeiro plano, estava surdo ao que se 
dizia atrás. Sim... era uma revolução onde se ria bastante! 
Lembras-te?... Dizias: “Os cubanos dançam, os vietnamitas 
trabalham e tu ris.”. Mas este júbilo não era apenas pelo 
facto de os Palestinianos serem melhor humorados. Não, 
nós saímos da ausência. Antes nós éramos invisíveis e lá 
aparecemos sobre a cena.

Também tem boas memórias da rodagem de Notre 
Musique[3], senhor Godard?

J.-L. G.: Sim, muito boas memórias. No cinema, tudo o que 
correu mal durante o filme, tudo o que era trágico durante 
a filmagem transforma-se em riso. Podemos mesmo dizer: 
“Lembras-te de quando aquele cretino atravessou a rua e 
se deixou atropelar por um tanque?” (risos). Há excelentes 
memórias... é como se reencontrássemos uma família. O 
facto de estarmos na Palestina fez com quem a Anne-Marie 
Miéville[4] e eu nos juntássemos. Ela fazia parte de comités, 
era gerente da livraria palestiniana. Foi também nessa época 

que conhecemos Mahmoud Hamchari, que foi assassinado[5].
Em Notre Musique, há um momento em que pergunto à actriz 
Sarah Adler, que é israelita e que aceitou interpretar o papel 
de uma repórter do jornal Haaretz. “Porquê Sarajevo?” E ela 
responde: “Porque a Palestina.” Ela di-lo enquanto judia. Quer 
dizer, ela procurou ali um lugar onde talvez pudesse ter uma 
reconciliação que não encontra por si. Podemos acreditar que 
essa reconciliação será possível nos Balcãs. Sempre amei os 
lugares para onde vão os militantes, os repórteres, os países 
em chamas. Gosto de ir depois, quando não vai ninguém. 
Não sabemos se o fogo continua, se se extinguiu, mas a vida 
continua e isso é o que me interessa, esse momento, que vida 
pode haver e que filme podemos fazer.

E.S.: Notre Musique não podia ser rodado senão em Sarajevo. 
Esta história é intrínseca ao local. Aqueles que conhecem a 
cidade sabem que há algo que prende em Sarajevo. E não 
creio que seja simplesmente a coabitação pacífica de três 
religiões monoteístas. São talvez os traços de sofrimento que 
a cidade suportou. As pessoas carregam esse sofrimento, 
carregam sobre o seu rosto o que se passou, e isso não 
tem nada de patológico. Não digo que a desgraça seja bela, 



83

NOVEMBRO/DEZEMBRO.09

mas é aquilo pelo que os habitantes de Sarajevo passaram 
que é belo. E, sobretudo, aquilo em que se tornaram. Genet 
escreveu um belo texto sobre o dia em que Paris foi libertada: 
ele é atordoado pela beleza das pessoas nas ruas. São 
daqueles momentos em que, a qualquer hora, o mundo inteiro 
é belo. Depois, é apenas a “vida” a reaprender o seu curso. 
Há qualquer coisa dessa beleza em Sarajevo, uma belíssima 
humanidade.

J.-L. G.: De facto, mais do que chegar a Paris em 1944 no 
momento da Libertação[6], teria preferido chegar em 1946-
47, quando assistimos já à chegada dessa liberdade. Esses 
momentos em que a alegria regressa, onde sentimos que 
isso vai criar uma viragem e que as pessoas não o vêem. 
Há aqueles que continuam e aqueles que abandonam, que 
partiram para algures... Eu podia partir para algures, mas o 
país está lá onde filmamos e, para um pintor, lá onde pinta. 
Delacroix, pinte as barricadas de Paris, pinte-as no momento 
ou depois, pinte leões na Tunísia ou em África, o seu país é a 
pintura, não são os diferentes países. No momento em que o 
entusiasmo desaparece e a doença aparece, o melhor será 
olhá-la de frente para melhor a combater. Por isso Aqui e 
além começou por se chamar Até à vitória porque era o slogan 
da Fatah. Hoje não o podemos chamar senão Aqui e além.

E.S.: No filme há uma passagem muito bela, um salmo em voz-
off: “Pobre revolucionário com a tua cabeça cheia de chifres, 
cheia de sonhos” É esse momento de que falas, esse primeiro 
momento de “depois”: nem uma forma de derrotismo, nem 
um grito de vitória... Para isso, o cinema é um formidável 
anfitrião, é dotado para captar esses momentos.

J.-L. G.: É o cinema tal como deveria ser. Os palestinianos 
perderam a imagem como nós, os cineastas, somos privados 
do nosso trabalho a partir do momento em que se faz de 
outra maneira. Somos expropriados. Não podemos senão 
ser sensíveis às pessoas que perderam a sua imagem ou que 
procuram recuperá-la, mesmo criá-la, como os palestinianos. 
Hoje em dia eles conseguem ser conhecidos, não por textos, 
mas pela imagem de quem desvia aviões. Depois, o problema 
- ou a solução – é que para eles não há “chave”. Falamos 
sempre da “chave” do problema: eu penso que os problemas 
não têm chaves, têm sobretudo fechadura. O problema com o 
cinema palestiniano, que é exactamente o mesmo problema 
do cinema israelita, é o facto de eles terem poucas imagens. 
Proibimos os palestinianos de terem as suas próprias 
imagens e, há muito tempo atrás, proibimos os israelitas de 
produzirem as suas próprias imagens. Uns e outros tentam 
solucionar este problema das imagens através dos textos, 
como se procurássemos tratar uma fotografia através da 
legenda. Eles tentam dar sentido a uma imagem e então ela já 
não serve para nada. Eles fazem os mesmos filmes que três 

quartos do mundo estão a fazer e isso não serve para nada. 
Eles não veêm bem o que são, já não podem ver bem... 
Eu tive um problema depois dos 30 ou 40 anos... hoje já tenho 
quase 80... estou muito mal, fecho a porta à chave sem deixar 
de verificar uma, duas, três, dez ou quinze vezes se ela está 
bem fechada. Escrevi mesmo o argumento de um filme sobre 
este assunto: a pessoa partia, ia mais e mais longe e voltava 
de cada vez para verificar se a porta estava bem fechada. No 
ano anterior dei-me conta de que quando dava por mim no 
“está fechado ou não está fechado”, eu não via a chave a rodar, 
não via a minha mão na fechadura: eu produzia o texto, não a 
imagem! Quando eu vejo a minha mão eu digo “vejo a minha 
mão”, produzo texto e não vejo mais a minha mão!

Numa cena de Notre Musique vemos fotografias de 1948 
e ouvimos este comentário: “Israel entrou na ficção 
e a Palestina entrou no documentário.” Isto aplica-se 
unicamente a 1948 ou, seguindo o que disse a propósito do 
cinema israelita e palestiniano recente, ainda se está nesta 
questão?

J.-L. G.: Na altura da Nouvelle Vague[7] e dos Cahiers du 
Cinéma[8] nós gostávamos muito de dizer “a ficção”, “o 
documentário”. Até mesmo de Hitchcock; recordo-me de 
um artigo sobre The Wrong Man (1956) louvando o lado 
documental deste filme, que tinha sido um fracasso comercial. 
Eu emprego o termo “ficção” e “documentário” no sentido 
clássico. Os russos tinham outro: o filme de ficção é um 
filme com actores, e o filme sem actores é um documentário. 
Recentemente, o cineasta Nicolas Philibert, que teve bastante 
sucesso com Être et Avoir (2002), disse que não pagava às 
pessoas quando fazia um documentário porque senão não 
o era. Nós sempre pagámos, profissionais ou não. Nanouk, 
o Esquimó[9] é considerado um dos grandes documentários, 
mas, ele é completamente encenado! Com Notre Musique 
eu digo: Israel vive sobre uma ficção da Torah e é aquilo que 
faz a sua originalidade, enquanto os palestinianos fazem 
por conhecer o seu rosto e, nesse sentido, estão mais no 
documentário, mas os dois estão no cinema!

E.S.: Entre 1948, quando os palestinianos foram lançados ao 
mar, e 1994-96, quase não há romance palestiniano. É certo 
que há alguns, mas escritos por palestinianos que não foram 
expulsos em 1948. O exílio deu muitos poucos romances, 
mas uma omnipresença esmagadora do poema. Eu fiz parte 
desses que foram lançados ao mar, ouvi milhares de histórias 
sobre a maneira como partimos, o que nos aconteceu... 
São episódios em que rimos e choramos ao mesmo tempo. 
Episódios incríveis, histórias com uma incrível ironia. Há um 
pouco de Tchékhov nisso. Sempre fiquei surpreso e frustrado 
que este material, magnífico para um escritor, produzisse tão 
poucas coisas...
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J.-L. G.: Isso faz-me pensar que na França de 1940 a 1944 
há sobretudo poesia e nenhum romance. A seguir, a partir de 
1946, a poesia desapareceu de todo.

E.S.: Entre os palestinianos existe uma obra surpreendente. O 
seu autor, Faysal Hourani, não parou durante os seus quarenta 
anos de exílio de publicar textos estatísticos sobre a classe 
operária jordana! Ele fazia parte de um movimento marxista-
leninista e como não encontrávamos muitos operários entre 
os refugiados palestinianos, ele debruçou-se sobre a classe 
operária jordana, que era muita reduzida perante a estrutura 
da sociedade. Na Shu’un Filastiniyya, a revista dirigida por 
Mahmoud Darwich, recebíamos todos os meses um artigo 
sobre a classe operária jordana. Em 1994, este homem - um 
refugiado de 48 - regressa e escreve uma história de 4000 
páginas sobre o seu exílio, uma das histórias mais incríveis 
que já li! Não teve que dizer mais nada depois de reentrar. 
Mais uma vez falamos aqui da ficção... 
De certa maneira ele sentia também uma certa culpa em 
escrever um romance na medida em que não tinha “utilidade” 
para a luta. A poesia era muito bem vista porque era 
mobilizadora. É preciso não esquecer que apagámos o nosso 
nome e, apagando o nosso nome, o nosso rosto desapareceu. 
Numa certa altura, três quartos do planeta não reconhecia 
sequer a palavra Palestina. E, se tivéssemos que resumir 
esses anos de combate, esses cinquenta anos de movimento 
nacional palestiniano, com as suas falhas e vitórias, a única 
coisa importante que Arafat conseguiu, e com a qual se 
identificou, é esta: a reconquista do nome. Quando tens um 
nome, estás em cena. No Génesis, Deus criou as coisas 
nomeando-as, é pela nomeação que elas existem. Durante 
muito tempo, a Palestina não existia para o mundo, não tinha 
nome, tivemos que reconquistar o nome. Hoje podemos dizer 
que os Palestinianos são ou não são simpáticos, mas não 
podemos dizer que “não existem”. Nós regressámos dessa 
ausência, e retomar o nome não foi coisa pequena... No diálogo 
que citas entre Mahmoud Darwich e a actriz israelita que 
interpreta a jornalista, a mudança é a verdadeira entrevista 
de Mahmoud, não um diálogo escrito para o filme. Seria 
interessante regressar a essa questão da legenda escrita 
sobre as imagens, sendo que é uma coisa extremamente 
complicada. Para regressar às imagens, o cinema recorreu 
à fotografia, e isso é magnífico, é a montagem. Não conheço 
ninguém que tivesse essa ideia antes que o cinema chegasse.

J.-L. G.: Os poetas. A poesia fê-lo durante muito tempo, por 
isso as pessoas não gostavam dela. Há na poesia uma ligação 
entre as coisas que dizem qualquer coisa que não tem sentido 
ou que não é bem compreendida. Com a imagem, é preciso 
colocar uma ao lado da outra, e depois, que as duas que 
pusemos lado a lado desapareçam e deixem de existir. Nunca 
houve muita montagem, ou a que houve é muito pouca... 
Quando dizemos que Eisenstein é um “às da montagem”, 

isso não é verdade, ele é um prodígio do ângulo. A famosa 
montagem de três leões onde ele tem três fotografias de 
leões [no Couraçado Potemkine, (1925)], é a série de ângulos 
que fazem com que ela exista. Em Orson Welles, quase não 
há montagem, mas uma “pesquisa da montagem”. Mesmo o 
simples e banal campo/ contracampo demonstra que há um 
inconsciente que procura algo que não encontrou. Eles não 
encontraram. Foi isso que tornou o cinema não instrutivo, 
mas espectacular. 
Nenhum filme militante ou revolucionário fez mudar a mínima 
das coisas. Mesmo um filme entre dois amantes não muda 
minimamente a relação entre os homens e as mulheres que o 
viram. No belo filme de Simone Bitton, Conversation Nord-Sud  
[filme realizado em 1993, que encenava uma conversa entre 
Serge Daney e Elias Sanbar], o especialista de cinema, Serge 
Daney, não via nada sobre as fotografias; e o especialista de 
textos políticos, Elias Sanbar, via tudo... é por isso que hoje, 
quando me perguntam porque é que gosto de pessoas como 
Elias Sanbar, eu respondo: “Porque ele vê”. É isso que faz com 
que haja igualdade entre texto e imagem, mesmo que Elias 
não produza senão um texto como em Figures du Palestiniene. 
Poderia ser um texto sobre a figura da Renascença italiana, 
mas não, é a figura do Palestiniano. 
Ver, não é ver como vemos uma garrafa. Há fins na montagem 
ligados à ausência, que fazem com que possamos dialogar e 
que me sinta em terreno comum. Ele, exilado da Palestina 
psiquicamente, enquanto cidadão, e eu, enquanto cidadão 
cineasta, exilado do meu domínio que é conquistado por Israel. 
Tenho o gosto e a inveja de ir a países que são exilados de 
si próprios. Inquietam-me, como me inquieta Sarajevo. Isso 
começou com Aqui e além. Agora gostaria de fazer um filme 
partindo do Egipto e voltando a Israel... Se lá pudermos ir, se 
conseguirmos ainda filmar qualquer coisa, não será mais que 
uma praia em Haifa. Estarei curioso para ver a fotografia que 
pudermos fazer da grande praia. Talvez haja uma estação de 
serviço em frente fazendo com que não a consigamos ver. No 
livro de fotografias sobre a Palestina que Elias publicou [Les 
Palestiniens - La photographie d’une terre et de son peuple 
de 1839 à nos jours, Éditions Hazan, 2004], o seu esplêndido 
prefácio é talvez mais belo do que a série de imagens. Quando 
ele conta a história do princípio, o porquê dos fotógrafos 
estarem na Palestina e não na Arábia Saudita... eles poderiam 
ir até Meca, mas não, vão a Jerusalém. Isto diz-me qualquer 
coisa.

E.S.: Todos os amigos com quem partilhei grandes amizades 
são pessoas com quem ri muito, mas isso não é estanque. 
Jean-Luc é também um grande iluminador, um organizador 
de sequências de imagens. A minha história é marcada por 
um acontecimento muito forte, uma história de infância onde 
não estava muito consciente, que se foi revelando ao longo 
dos anos. Todos estes textos a propósito do país perdido que 
entendi no curso dos primeiros anos do meu despertar para 
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No Outono de 2008, o Halles de Schaerbeek, em Bruxelas, propuseram um mês de programação intensa no seio da 
temporada artística e cultural Masarat Palestine. No cruzamento entre arte e política, esta programação incluía um ciclo 
de “Conversações daqui e dali”, inspirado no filme Conversation Nord-Sud de Simone Bitton, com Serge Daney e Elias 
Sanbar. Artistas e intelectuais foram convidados para uma convivial partilha de imagens e palavras. Elias Sanbar e Jean-
Luc Godard, Catherine David e Adila Laidi, Edouard Glissant e Edwi Plenel, Sandi Hillal, Alessandro Petti, Eyal Weisman e 
Lieven de Cauter, Etienne Balibar e Nabil El Haggar revelaram, pelas suas mudanças e reflexões, a Palestina e o mundo, 
a arte e a política. Algumas destas conversas  serão futuramente publicadas numa edição com dvd incluído. 

a vida, não eram teorias sobre a Palestina, mas descrições 
sem imagem. Estava muito ansioso para saber com quem 
se pareciam os meus avós - os meus avós paternos foram 
mortos antes de 1948 na Palestina. Diziam-me que tínhamos 
as fotografias deles na Palestina, mas ainda hoje não conheço 
as suas caras. Digamos que sou um coleccionador, mas depois 
estou sempre à procura dessas caras. E foi aqui que o cinema 
chegou, por essa ligação à imagem. Tenho constantemente 
uma relação com imagens perdidas, que sei perdidas para 
sempre. Durante a rodagem, Jean-Luc não parava de modificar 
as cenas, ele iluminava cada vez o todo como se um projector 
chegasse, começava a ver outra coisa, foi sempre isso que me 
apaixonou. É por isso que, no meu livro, coloco em relação o 
Índio do Texas e a casada palestiniana fotografada na mesma 
época em Ramallah. Aquilo que me salta aos olhos não é a 
crítica do orientalismo ou da fotografia colonial, mas o facto de 
que, a milhares de quilómetros de distância, dois fotógrafos, 
que provavelmente nunca se cruzaram produziram o mesmo 
tipo de fundo - o mesmo carrinho em vime, as mesmas rochas, 
três tigres. Tropecei numa terceira imagem, no estúdio de um 
fotógrafo de 1880: dois Beduínos nas estepes, um de frente, 
outro de costas... sendo que a fotografia foi tirada no salão 
do fotógrafo. Ele tinha emoldurado mal e atrás via-se uma 
ponta do salão! Esta imagem mostra o que quero explicar: 
o importante é a cortina e não o facto de transformar estes 
Beduínos em objectos de ver. Jean-Luc permitiu-me elaborar 
esta ideia de colocar em relação. O que é magnífico numa 
história de amizade não é o interesse do que é dito, mas a 
escuta, o facto de se entender o que o outro diz. O meu sonho 
seria publicar o meu livro sem sombra de texto: ser capaz 
de, sem mais que o meu próprio modo de montar, dar-me a 
compreender ao leitor-observador. Tentei fazê-lo na minha 
exposição no Museu de Fotografia de Charleroi (Palestina 

inventada) onde não há quase texto algum. Gostaria de atingir 
um grau de mestria que me permitisse, numa sala ou num 
livro, fazer com que um visitante pudesse circular sem guia, 
sem texto explicativo, e que saísse com a impressão de ter 
lido alguma coisa. Não vou suprimir o texto, mas criar um 
trabalho límpido sem texto, um trabalho onde teríamos som, 
mas nenhum texto.

J.-L. G.: Os literatos dizem que tudo começou com a escrita, 
o verbo. Os verdadeiros poetas, como Rimbaud, jamais dizem 
isso, elas fazem alianças. O cinema é ambos em conjunto: 
começou mudo, começou a falar numa certa época, a época 
do New Deal (Nome dado pelo presidente americano Franklin 
Roosevelt à sua política intervencionista posta em prática na 
luta contra os efeitos da Grande Depressão) e de Roosevelt, a 
partir de 1929. Dizemos que um filme começa por um guião, eu 
filmei imediatamente. Era muito inquieto sem guião, mas dizia 
a mim próprio, “veremos o seu lugar”. Para mim, os guiões 
vinham no fim do filme. Um poema de Mahmoud Darwich diz: 
“Sobre a minha mala, inscrevam - sou àrabe”, eu diria que o 
problema, a “fechadura” dos Àrabes hoje situa-se aí. Depois 
da inscrição “Sou árabe”, que experimentem mostrar a mala. 
A inscrição virá depois. Deverá vir da mala. Não escrever 
“sobre” a mala, mas observá-la e procurar saber o que ela 
diz, eventualmente dirá. Que as pessoas compreendam pela 
mala que tu és Àrabe. 

Os direitos de publicação desta conversa foram gentilemente cedidos por Elias 
Sanbar. Agradece-se ainda a Fabienne Verstraeten/ Halles de Schaerbeek e 
David Sanson/Mouvement. 

Legenda das fotografias: Départs de 1948, v. 1950, fotografia anónima. c. archives UNRWA. 
As fotografias que acompanham esta conversa são retiradas da exposição Palestine 
inventée, concebida por Elias Sanbar para o evento Masarat-Palestine e foram gentilmente 
cedidas pela organização.

Tradução do francês: Pedro Manuel

[1] Conhecida como “a era dos eventos lamentáveis” refere-se a um conjunto de conflitos entre os palestinianos e o exército real jordano, interessado em eliminar 
os palestinanos dos seus territórios. O saldo de mortos chegou a mais de 10 mil vítimas.
[2] Famoso livro de citações do Presidente Mao Tse-Tung, que teve a sua distribuição internacional em 1964.
[3] Filme rodado por Godard e estreado em 2004
[4] Casada com o realizador, também ela realizadora e colaboradora dos seus filmes
[5] Representante da Organização de Libertação da Palestina - OLP em França. Foi vítima de um atentado dirigido a si pela Mossad a 8 de Dezembro de 1974.
[6] Refere-se à libertação da cidade da ocupação alemã pelos norte-americanos durante a 2ª Guerra Mundial;
[7] O mais famoso movimento artístico e contestatário originado no cinema francês e surgido na entrada dos anos sessenta;
[8] Revista de critica de cinema da qual saíram alguns dos realizadores que compuseram esse movimento, entre eles Godard.
[9] Filme de Robert Flatherty, rodado em 1922.



Nunca estreado comercialmente 
em Portugal, Ici et Ailleurs teve 
três passagens na Cinemateca 
Portuguesa: a primeira a 21 de 

Junho de 1985 (numa sessão que 
incluiu também Lotte in Italia), a 
segunda a 24 de Julho do mesmo 
ano e a terceira a 4 de Setembro 

de 1992. Republicamos dois 
desses textos, pertencentes às 
Folhas da Cinemateca e ambos 

assinados pelo critico de cinema 
João Lopes.

Lotte in Italia e Ici et Ailleurs, apesar de concluídos em datas 
separadas por sete anos (1969 e 1976, respectivamente) são 
filmes também sucessivos. Depois de terminado o primeiro, 
Godard e [Jean-Pierre] Gorin [que faziam parte do grupo Dziga 
Vertov] partem para o Líbano e a Jordânia, onde se propõem 
realizar, no seio da El Fatah, um filme dedicado à causa 
palestina: seria Jusqu’à la Victoire; o projecto não chega a 
concretizar-se, vindo a servir como matéria de reflexão para 
Ici et Ailleurs. 

Sabemos agora que a distância que separa os dois filmes é 
também uma diferença de meios: entre um e outro, Godard 
começou a trabalhar com o vídeo e a interrogação das imagens 
e dos sons em Ici et Ailleurs deve muito a isso, sendo mesmo a 
sua imagem de abertura uma das que serve para a composição 
do primeiro plano de Numéro 2 (não se pense, porém, que 
o primeiro sinal de “descoberta” do vídeo por Godard está 
em Numéro 2, porque é no filme imediatamente posterior a 
Lotte in Italia - Vladimir et Rosa - que ele se revela). Mas há 
algo mais que aproxima os dois filmes, fazendo com que eles 
possam definir um curioso bloco pedagógico (a pedagogia em 
Godard é a arte de dizer que não se sabe tudo, mas que o que 
se sabe exerce poder sobre o receptor que atingimos).  
(…)
A resposta poderá ser esta: quanto mais a imagem exclui 
outras imagens, tanto mais se vê obrigada a enfrentar o poder 
de algo que funciona noutro registo de percepção: o som. Em 
Ici et Ailleures vai-se mesmo ao ponto de pensar os factos de 
poder como fenómenos de tomada de poder pelo som mais 
forte. 
À solidão de Paola corresponde a solidão de Godard 
perante as imagens velhas de sete anos dos palestinos:  EN 
REPENSANT À CELA [pensando nisso]. Assim se instala, ou 
melhor, se explicita algo de fulcral nos últimos quinze anos 
do seu trabalho: a diferença entre o algures em que as coisas 
aconteceram e o aqui em que são tratadas como matéria de 
filme. Essa diferença é tanto mais fulcral quanto é vivida pelo 
cinema como aliança plena de violências: aqui e algures (de tal 
modo que Godard vai ao ponto de transformar essa partícula 
em matéria filmável, quer dizer, reflexo de algo que está a 
acontecer, mesmo que ela não se dissesse assim).
Programa de acção:
- combater as cadeias de imagens;
- combater tudo o que se organiza como cadeia;
- ver/pensar como é que uma imagem substitui outra;
- pensar/ver o que nessa substituição acontece como negro 
de cinema;
- filmar um aqui que contém o algures que citamos, não 
querer ocupar na imagem do outro o que no outro nos chega 
apenas como imagem.
Tudo isto porque o cinema, com o vídeo, é também a arte 
da redistribuição constante das identidades: MON/TON/
SON [meu/teu/seu]. E ainda porque: são as coisas que são 
complicadas e a angústia que é simples, demasiado simples. 

de 
Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville.
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É agora evidente que o envolvimento de Godard com o vídeo 
provém, antes de mais, da possibilidade de penetrar numa 
zona de recepção familiar. Em vários sentidos: primeiro, 
porque o vídeo tem quase sempre formas de consumo 
que pressupõem a sua instalação no lar; segundo, porque 
a televisão é, ela própria, um imenso painel de formas de 
reflexão desse mesmo lar; finalmente, porque colocar em 
cena a família através do vídeo e dos seus efeitos particulares 
é também abrir hipóteses imensas de circulação de uma 
intimidade que, não sendo estranha ao cinema, contém 
elementos que perturbam as suas lógicas narrativas.
Numéro 2 [1975] terá sido a confirmação plena desse 
estado de coisas: era a família no lar, sendo o lar o território 
aparentemente conhecido e transparente onde o próprio 
vídeo instalava a monstruosidade do indizível, do infilmável. 
Mas poderá ser também esse filme a ajudar-nos a perceber 
a insuficiência de tal entendimento das coisas. É que se o 
vídeo estilhaça a organização com que estamos habituados 
a perceber a família no lar, isso é inseparável dos modos 
através dos quais o vídeo transfigura (literalmente: instala 
novas figuras) a recepção tradicional das imagens em 
cinema. Vladimir et Rosa [1970] tinha sido o índice pioneiro 
dessa vocação: aí, o vídeo ampliava, caricaturando, um 
acto de representação que conservava os traços do teatro 
e as marcas do estúdio de cinema. Com Número 2 torna-
-se óbvio que o regime de olhares e seu cruzamento se 
submetia, então, a sobreposições que era ainda difícil ler 
e compreender na multiplicidade dos seus efeitos. Depois, 
Comment Ça Va? [1978] prolongava as formas de resistência 
que aí se pressentiam a ponto de obscurecer a comunicação 
audiovisual dominante, instalando outros focos de verdade. 
Ici et Ailleurs vira-se para a própria experiência de Godard. 
A história é conhecida: um filme sobre a causa palestina - 
Jusqu’à La Victoire - iniciado em 1970, logo após Lotte in 
Italia [1971], não chegou a ser concluído: ficaram imagens, 
ficaram sons; desses restos de filme (ou desse filme de 
restos) Godard decide pensar naquilo, naquelas imagens que 
lhe ficaram, a partir disto, do lugar onde agora retoma os 
sinais de um tempo irrecuperável - ceci/cela. 
A questão é tão linear e tão cruel quanto isto: qualquer 
imagem é um pouco a imagem da morte do que nela figura. 
Os massacres de Setembro, em Amman, que o filme refere, 
dizem-no de um modo brutal: as imagens permanecem vivas 

para além da morte dos que nelas figuram. Neste sentido, 
cada imagem é também um pouco um comércio da morte 
- e é-o tanto mais quanto mais uma imagem sucede quase 
sempre a outra e solicita ainda uma outra. Daí a necessidade 
de apreender esse instante onde uma se liga a outra, 
encadeando uma lógica de sentido (s): chaque fois qu’ une 
image vient remplacer autre [de cada vez que uma imagem 
surge para substituir outra].
O exemplo mais fulgurante dessa consciência activa do poder 
das imagens está, talvez, no plano em que três pequenos 
visores nos dão a ver sucessivos slides que a mesma mão vai 
dispondo segundo uma lógica não revelada. Por um lado, é 
muito nítido que essa imagem de imagens é ainda um caso 
particular da multiplicação de ecrãs no interior do ecrã 
de cinema que o vídeo favorece; por um lado , ela diz com 
invulgar acutilância a dinâmica terrível de uma imagem + uma 
imagem. Qualquer cadeia de imagens é cadeia de poder, de 
tal maneira que cada gesto de poder que se configura numa 
imagem tem de se submeter à intensidade do poder que 
noutra se oculta ou revela.
Ici et Ailleurs é, no fundo, um objecto moral, dos mais radicais 
que o cinema moderno nos deu. Não tanto porque se diga 
também aqui a insuficiência do discurso político e o apelo que 
nele se vai instalando para a afirmação de pedaços soltos de 
um outro discurso que podemos chamar moral; a questão, 
sendo essa, é simultaneamente mais prática e mais palpável: 
trata-se de saber o que se ganha e o que se perde, o que se 
pode ganhar e o que se pode perder quando duas imagens se 
tocam (e três, e quatro, e cinco...).
O gesto de Godard consiste em dizer que as imagens de sete 
anos que agora manipula não são o seu poder para falar do 
que lá, algures, aconteceu. Entre elas e o aqui da sua fala 
é necessário instalar o “E” da sua relação, esse objecto 
matéria e fantasma que circula por todo o filme. Programa 
pedagógico godardiano: filmar os outros é roubá-los um 
pouco. Mais ainda: com o vídeo, esse roubo atinge aquilo que 
neles se revela, já não como psicologia, mas como o algures 
de si para si próprios. Seguir-se-iam as epopeias modernas 
da comunicação, esses novos espaços de ficção onde nos 
podemos descobrir cúmplices da nossa imagem e diferentes 
dela: Six Fois Deux/Sur et Sous la Communication [1976] e 
France/Tour/Détour/Deux/Enfants [1977]. 

Realização: Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville.
Fotografia: William Lubtchansky Produção: Sonimage, INA. 
Cópia: 35 mm, cor. Duração: 60 minutos. 
Inédito comercialmente em Portugal.

Textos gentilmente cedidos pela Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema 
e publicados com autorização do autor.
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WALID RAAD

entrevista 
Tiago Bartolomeu Costa
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Como é que construiste este arquivo de documentos?

Há três categorias. Há os documentos que atribuo a pessoas 
nomeadas, documentos que atribuo a indivíduos que se 
mantêm anónimos e documentos que atribuo ao Atlas Group. 
Assim, torna-se uma espécie de mapa. Em cada documento 
temos o texto no topo que indica título, data, “atribuído a”, 
e depois o sumário, e o sumário normalmente conta uma 
história. Estes são documentos atribuídos a mim e fi-lo com o 
Atlas Group (p.88/89). Contam a história de como eu costumava 
ir a casa da minha mãe fotografar esta vista. Recentemente 
encontrei os meus negativos, cuidadosamente 
preservados, e decidi olhar de novo 
e é isto o que vês. As imagens 
estão longe de estar 
bem preservadas.

Não trabalhou as 
imagens?

Bom, sim, na história, no contexto. 
Não  faço a mínima ideia porque é que, e como 
é que, os meus negativos “perfeitamente conservados” se 
tornaram nisto. E não tem a ver com os negativos deteriorarem-
se, tem a ver com o mundo, com a própria realidade. Porque é 
que a realidade (a)parece assim? E podes vê-la como o artista 
insistindo que isto é fotográfico, tornando visível a natureza 
fotográfica do meio. Ou ver que é o próprio mundo que está 
agitado. Não é uma metáfora, é literal. Porque está o mundo 
agitado? Tal como a guerra atinge os prédios, algo aconteceu 
a este mundo que agora tem buracos, como buracos negros.

Quer dizer que não faz uma escolha entre as fotografias em 
más condições, expõe apenas o ponto a que elas chegaram?

Sim, quer dizer, isto é trabalho. As cores, o magenta, o 
arranhado, as impressões, fazem todas parte dessa história, 
desse trabalho de contextualização.

Que idade tinha quando a tirou?

Quinze anos.

E, agora, quando olha para as fotografias vê-se com quinze 
anos ou vê a guerra?

Lembro-me de fazer isto, mas não com nostalgia. De certa 
forma, porque é que estas imagens demoraram vinte e quatro 
anos para desenvolverem, até chegarem ao ponto em que 
estão? E porque é que ficaram disponíveis desta forma?

Há um texto do 
André Lepecki [In 

the midst of the event: 
performance and the activation of 

memory in The Atlas Group Archive, The Atlas 
Group vol.1, 2004] em que ele fala de activar a memória, em 
vez de aceitar a história como algo passivo. A memória seria 
algo que precisaria de estar sempre activa. Acha que ao 
vermos estas fotografias, tiradas há vinte e quatro anos, se 
compreende melhor o que se passa hoje no Líbano?

Talvez se consiga... Quer dizer, não só o que se passa no 
Líbano. Poderia ser o que se passa no Iraque, o que poderia 
acontecer em Lisboa, Madrid, Nova Iorque. É sobre o que 
acontece em cidades onde se vive sobre esta ameaça após 
três mil carros armadilhados. Algo acontece com a natureza 
do espaço e do tempo de uma cidade. E quem detecta esta 
transformação? Quem pode documentá-la? Hoje vejo muitos 
limites no que tenho feito e, por isso, também eu começo a 
pensar nisso.
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Que tipo de limites?

Na forma como penso sobre trauma. Costumava pensar na 
violência como um acontecimento, sobretudo na violência 
extrema, como foi experimentada pelas pessoas que a viveram. 
Normalmente, não a experienciam no momento em que lhes 
acontece. O que torna o acontecimento traumático não é a sua 
tipologia, não é “o carro bomba explodiu, trinta ou cem mil 
pessoas morreram”. Não é isso que torna o acontecimento 
traumático. É a forma como este é experienciado depois de 
acontecer. De uma forma particular, que é repetitiva, o sujeito 
não consegue distinguir se isso aconteceu dentro da sua 
cabeça ou se pertence ao mundo onde vive. Começas a viver 
numa espécie de pesadelo, ou de uma histeria.
O modelo em que costumava pensar a histeria era o 
psicológico, da mente profunda confrontando a violência. Hoje 
penso a histeria como estando no mundo, e não dentro do 
sujeito. Estou bem, os meus sonhos estão bem, mas o mundo 
mudou e se enfrentas isso com os  teus próprios olhos, chegas 
a um ponto em que dizes: “estou louco”.  Especialmente se 
tens quinze anos, ou treze anos. “Há alguma coisa de errado 
com os meus olhos?”, perguntas. Ou então podes dizer: 
“preciso de terapia, estou a ver coisas, tenho esta visão, 
digamos que estou louco. Claro que estou louco, o mundo não 
é assim”. Então, falo com artistas, escritores e pensadores 
para confirmar que não estou louco. Quando encontro esta 
confirmação, encontro também um facto estético e produzo 
este facto. Eu procuro artistas, escritores e pensadores 
que me mostrem isto, mas algumas vezes vês pessoas que 
têm visões e às vezes vês pessoas que pensam estar loucas 
porque conseguem ver através das paredes. 

No Líbano podes ter alguém que diz “consigo ver através das 
paredes”, e dizem “está louco”. Eles contam isto ao médico, 
o médico põe-nos na prisão, num hospital. Eles contam-me 
isto, “consigo ver através das paredes”, e eu respondo “eu 
também”. Como artista eu diria “eu também consigo ver 
através das paredes, sei exactamente do que estás a falar.” 

E isso acontece porquê?

Costumava pensar que o trauma produz deslocamentos. 
Se leres relatos de como as pessoas descrevem o 11 de 
Setembro, eles começam por falar sobre o tempo, sobre o 
lindo céu azul que estava naquele dia. Porque é que o tempo 
é o artifício perfeito para se entrar na história? Posso dizer 
que falar do céu azul é estúpido, ou dizer que a experiência de 
extrema violência que ocorreu, produz a sensação de que não 
podemos olhar para o evento directamente. E aí encontras 
pistas que estão ligadas ao evento, metaforicamente ou 
metonimicamente, estando perto. Isto é a estrutura à qual se 
chama fetichismo. Por exemplo: Freud diz-nos que o menino 
olha para a mãe, ele vem de trás da perna da mãe, ele olha 
para ela - e é aqui que quero chegar - e a mãe não tem pénis. 
Então o menino toma o sapato como fetiche. A última coisa 
que viu antes, a que estava “ao lado”. O que estava “ao lado” 
é que se torna objecto de desejo. Talvez o trauma seja isso, 
tomar algo que está “ao lado” do evento como o objecto de 
desejo. Pensei que o Atlas Group seria uma forma de olhar 
para estes objectos seriamente e coleccioná-los, porque 
passam a ter um qualidade diferente, porque não são apenas 
espaciais, algumas vezes são metafóricos, estéticos, algumas 
vezes são ligados pela linguagem.
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Uma das acções que produzímos pretendia fotografar todos 
os edifícios de Beirute dos últimos 20 anos. Contratámos 
fotógrafos e pedimos-lhes que nos fizessem chegar imagens 
de edifícios vistos da rua. Em 1992, tínhamos esta mulher que 
nos enviava imagens de edifícios, mal compostas, a preto e 
branco, às vezes completamente desfocadas. E doze anos 
depois enviou-nos outras fotografias dizendo: “esta é uma 
fotografia actual do mesmo prédio”. Mas apercebemo-nos 
que, de facto, ela estava a tirar as suas fotografias a preto e 
branco, cortando tudo o que não tinha a ver com a imagem 
e ajustando a perspectiva do edifício para que a arquitectura 
parecesse correcta. Estava a distorcer o edifício. Esta é a 
história. Agora, sobre o que isto é, é outra questão.

A Lina Saneh, ao referir-se ao seu trabalho Appendice [ver 
entrevista na OBSCENA #6], onde tenta cremar o seu próprio 
corpo, acção proibida pela lei libanesa, explica que não é 
possível falar de mais nada, já que o seu corpo pertence 
ao Estado do Líbano. Sente-se obrigada a falar disso toda a 
sua vida, é uma espécie de missão, também uma espécie de 
maldição.

Não sei onde estão os limites... Quer dizer, estou no Líbano 
agora? Talvez sim, talvez não, não é uma entidade geográfica. 
Pode ser uma entidade psicológica que transporto comigo 
para todo o lado e que enformou a minha lógica, não há dúvida. 
Nesse sentido sim, não consigo ver para além dessas linhas, 
mas há algo no espaço e no tempo de Beirute que reconheço 
noutros sítios. Em Nova Iorque, após o onze de Setembro. Ou 
talvez Bagdad, que penso que se tenha desenvolvido nessa 
mesma lógica.

Na maior parte do tempo tendemos a viver em cidades e 
gostamos do anonimato das cidades, gostamos do facto de 
não conhecermos o nosso vizinho. Mas quando vives numa 
cidade onde há carros-bomba todos os dias, ou homicídios, 
e este tipo de vida violenta, precisas de saber se o carro que 
está estacionado lá em baixo é do teu vizinho, ou se a filha 
ou o filho do teu vizinho está a namorar com alguém que 
talvez tenha um carro parecido àquele. Começas a pedir aos 
vizinhos que revelem alguns segredos, ainda que não tenham 
cometido um crime. Nessas alturas a distinção entre público e 
privado é desfocada, quando não cometeste um crime e sentes 
constantemente a urgência de confessar a tua inocência. Se 
moras numa cidade assim, esta é a lógica pela qual te reges.
Começas a definir um perímetro. Dentro deste perímetro 
começas a pedir aos teus vizinhos que revelem todos 
os segredos e tens que saber tudo sobre eles. Mas este 
perímetro é muito pequeno. Podes fazer isto com o teu prédio, 
os dois prédios ao pé de ti e tudo para além disso torna-se 
muito, muito ameaçador. Tu defendes o teu perímetro. No teu 
perímetro, se viveres ali tempo suficiente e porque pediste 
aos teus vizinhos que te revelassem os seus segredos, 
podes quase começar a ver através das paredes, no sentido 
em que tens de saber de tudo. E quando a guerra acaba, ou 
supostamente acaba, o Estado retira as armas aos militares, 
as estradas são abertas, mas o que o Estado não compreende 
é que esta lógica não desaparece, mantêm-se intacta, até 
vinte ou quarenta anos depois.
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E provoca mais guerras.

Ou torna impossível criar cidadãos, porque tu só terás vontade 
de lutar pelo teu bairro e não pelo bairro seguinte. Não és 
cidadão da cidade, és cidadão do gueto. Como se constrói 
uma cidadania? Tens que lhes dizer que são iguais a toda a 
gente. A cidadania é baseada na igualdade perante a lei. Mas 
quando vives num bairro acreditas que só estas pessoas é que 
são semelhantes a ti, e todas as outras não são como tu, são 
outros. O Estado não entende que tem de reconstruir espaço e 
tempo, e não apenas tirar armas e abrir estradas. 

Talvez por isso perguntasse se era possível falar de outra 
coisa, porque está tão no meio de tudo isso que começa a ver 
coisas nas quais não tinha pensado antes.

Claro. Após o onze de Setembro, quando vivi em Nova Iorque, 
ouvia as pessoas dizerem no metro que a polícia conseguia 
olhar através da tua mala. A polícia ia dizendo: “pensas que 
isto é privado, não cometeste nenhum crime, mas tens de 
confessar-me a tua inocência”. Por causa disso as pessoas 
começaram a usar malas de plástico transparentes. Podias 
dizer: “consigo ver através das malas”. Toda a gente via 
através das malas, e isto não era nenhuma metáfora. Quase 
que posso dizer  que “vejo através da tua mala” uma explosão. 
As paredes tornam-se invisíveis da mesma forma que a mala 
se torna invisível.
Por exemplo, nos jornais libaneses, sempre que um carro 
explode, descobres imensas coisas sobre o tipo de carro. 
Nunca sabes quem foi ou porquê, mas ficas a saber que era, 
por exemplo, um Benz azul de 1972, que tinha um certo tipo 

de matrícula. Encontrámos os arquivos de um historiador, Dr. 
Fakhouri, (imagem acima) onde este anotava a informação e ia 
para a rua procurar um carro que se parecesse exactamente 
com aquele. Depois fotografava-o e fazia uma página por 
carro-bomba. Aqui está um deslocamento, da explosão até ao 
carro

Esta é a descrição do carro? 

Sim, modelo, cor, quantos morreram, quantos feridos, que 
horas eram, que tipo de explosivos. Era um Benz azul, estava 
armadilhado com cem quilos de explosivos e dois quilos de 
detritos. E tu absorves esta informação. Funciona para mim 
como se andasse pelas ruas e assim que visse um Benz azul... 
Porque eu sei que os Benz azuis são todos como este... Torna-
se parte do teu conhecimento inato.

Encontrou algum padrão sobre o tipo de carro que era mais 
usado?

Sim, isto transforma o evento em dados. Quando um evento 
é transformado em dados começas a fazer estatística 
de probabilidades. Quantos carros que explodiram eram 
Mercedes Benz? Quantos eram vermelhos? Ok, é melhor 
preocupar-me com um Mercedes Benz numa Terça-feira, é 
um Benz, é vermelho... Começas a dar em louco com este jogo 
estatístico. E, para mim, isto é o que também acontece após a 
guerra, quando a informação sobre a guerra aparece sobre a 
forma de dados. O artista começa a fazer arte que se parece 
com este gráfico, onde organizo todos estes carros-bomba 
por cores. Creio que isto é um limite, porque a questão já não 
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é sobre se é real ou não. Se a guerra se torna disponível por 
dados, isso torna possível que eu a organize por cores. Se a 
história se torna disponível desta forma, permite que se torne 
um jogo formal.

Os objectos que são produzidos são-no da mesma forma?

Sim, mas cada um produz um tipo diferente de deslocamento. 
Normalmente encontro objectos que me fascinam e invento 
o universo. Mas, por exemplo, olha o que acontece com estas 
corridas de cavalos (p.90). Este foi o primeiro documento 
que produzi. É um velho livro sobre historiadores. Eles 
costumavam ir às corridas, e este é o caderno de apontamentos 
de um deles, Fakhouri Fadl. Chegavas a ter os marxistas e os 
islamitas a apostarem em cavalos, não sobre que cavalo ia 
ganhar, mas se o fotógrafo que ia tirar a fotografia do cavalo 
vencedor ia estar lá antes ou depois. Apostavam na distância 
que havia entre a cabeça do cavalo e a linha da meta. Ou seja, 
os historiadores iam às corridas para apostarem, não em 
cavalos, mas se o fotógrafo ia falhar o evento. Cada página 
tem as iniciais dos historiadores e a suas apostas e o meu 
historiador, que registava os resultados, diz apenas “Muito 
bem, esta distância é de dezassete centímetros, quem apostou 
perto de dezassete centímetros?” e dizia “ganhou este.” Esta 
pode ser uma história muito estúpida, mas são imagens reais 
publicadas no Líbano.

Mas estes são mesmo factos históricos?

Há factos que são históricos e há factos que são estéticos.
Trabalho sempre com factos. Este tornou-se muito 
interessante para mim por querer saber como é que alguém 
não está presente na passagem do presente? E, se não estás 

presente, o que é que isso me diz sobre a tua inabilidade em 
estar presente? Pode ser porque a experiência é traumática, 
no sentido em que só podes ter uma relação deslocada com 
ela. Este deslocamento é sobre o tempo.

Sobre o tempo da fotografia? Da realidade sobre a qual age 
a produção de ficção?

Sobre o tempo da fotografia e do tempo da experiência, por 
isso tomo este deslocamento a sério, este documento é uma 
exploração desse deslocamento.  Este historiador deixou-
nos fotografias feitas em 1958 e 59, quando saiu do Líbano 
e foi a Paris e Roma (p.91). Olhas para elas e ele só aparece 
numa: debaixo da Torre Eiffel, olhando para outro sítio 
qualquer, quase como se pedisse para pararmos de olhar 
para os monumentos privilegiados da história e tentássemos 
encontrar os eventos noutro sítio qualquer. Pede-nos para 
fazermos o deslocamento do evento. Talvez o evento esteja 
noutro sítio.

Talvez o evento esteja fora do enquadramento.

Então temos que começar a procurar aí. 

Entrevista realizada aquando da exposição Atlas Group 1989-2004, 
apresentada na Culturgest entre 29 de Setembro e 30 de Dezembro 2007 e 
comissariada por Miguel Wandschneider. Fotografias retiradas do catálogo 
da exposição, intitulado Scratching on Things I Could Disavow à venda na 
Culturgest (25€).  O sítio da Culturgest disponibiliza um jornal da exposição 
online (http://www.culturgest.pt/docs/atlas_group.pdf). 

Leia no sítio da OBSCENA a crítica à peça I feel a great desire to meet the 
masses once again, de Walid Raad, publicada no número 7, bem como 
entrevistas aos artistas libaneses Rabih Mhroué, Leila e Lina Saneh, 
publicadas, respectivamente nos números 1 e 6.

Tradução e Colaboração na transcrição e edição: Pedro Manuel, Vera Sofia 
da Mota

Walid Raad nasceu no Líbano (1967) e vive em Nova Iorque. O Atlas Group foi um projecto desenvolvido por Walid Raad 
entre 1989 e 2004 para pesquisar e documentar a história contemporânea do Líbano, com uma ênfase particular nas 
guerras de 1975 e 1990. Raad encontrou e produziu documentos áudio, visuais e literários que convocam e desvendam 
essa história. Os documentos foram preservados no Arquivo do Atlas Group, localizado em Beirute e Nova Iorque. O 
trabalho de Walid Raad inclui até à data instalações em vários mediums, performance, vídeo e fotografia, assim como 
ensaios literários. É professor associado na Cooper Union em Nova Iorque e membro da Arab Image Foundation (Beirute/
Nova Iorque). O seu trabalho tem sido mostrado em numerosas exposições colectivas nos Estados Unidos, na Europa e 
no Médio Oriente, nomeadamente, na Bienal de Whitney (Nova Iorque, 2002), na Documenta 11 (Kassel, 2002), na Bienal 
de Veneza (2003), ou em Home Works (Beirute, 2005). O projecto Atlas Group tem sido apresentado em numerosas 
exposições individuais, nomeadamente, na Art Gallery of York University em Toronto (2004), na FACT em Liverpool (2005), 
na The Kitchen Art Gallery em Nova Iorque (2006), no Hamburger Banhof em Berlim (2006), na Henry Art Gallery em 
Seattle (2007) e no Museo Tamayo na Cidade do México (2007). 
Nota biográfica retirada do catálogo da exposição. 





A ilustração inspira-se na capa de Revolver, 
albúm dos Beatles, editado em 1966, ano 
em que Pina Bausch começou a dançar em 
Essen.



texto 

Jaime Conde-Salazar Pérez

O falecimento de figuras 
públicas provoca reacções 

emocionadas que devem ser 
entendidas como um fenómeno 

de catarse colectiva onde o 
autor é celebrado enquanto 

entidade fetichizada.
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Não sabemos o que fazer com os mortos. Ou, dito de outra 
maneira, nas culturas ocidentais que resultaram desse 
projecto a que chamámos Modernidade, as pessoas que 
morrem converteram-se num objecto extremamente 
incómodo (algo que inclusivamente se aproxima do tabu). 
Basta ver como os cadáveres são tratados como repugnantes, 
objectos a submeter a brutais procedimentos de higiene. 
Hoje já nem podemos morrer tranquilamente em casa: até 
o momento do suspiro final está submetido a regulamento 
clínico. A morte não encaixa nas narrativas da modernidade 
que correm pelas nossas veias, como bem explicou Beatriz 
Preciado (Testo Yonki, 2008).
A morte abre, obviamente, um espaço de incerteza: damos-
-lhe um nome mas realmente não sabemos o que é porque 
nenhum de nós que poderia falar dela passou por esse transe. 
Este é, sem dúvida, um gesto radical de resistência a essa 
subjectividade hegemónica ocidental e científica que acredita 
controlar qualquer fenómeno que acontece à nossa volta. Em 
vários sentidos, morrer é pôr em questão o sistema. Talvez, 

por isso, se gere tanta ansiedade pública de cada vez que falece 
alguém. Se é famoso, ainda mais, porque essa ansiedade 
transforma-se em absurdas encenações de dor pública. Como 
se, inconscientemente, nos víssemos obrigados a representar 
em público o papel da dor sentimental desgarrada que 
aprendemos nos filmes. 
Isto tornou-se evidente recentemente com a concentração 
fatal das mortes de Michael Jackson (20 de Junho), Farrah 
Fawcet (20 de Junho), Pina Bausch (30 de Junho), Merce 
Cunningham (26 de Julho) e Patrick Swayze (14 de Setembro). 
Todos os festejos, obituários, homenagens, programas 
especiais em televisão e demais exposições públicas de 
suposta dor tinham algo de falso e forçado.
Recordam-se da imagem de Janet Jackson confortando a sua 
estranha sobrinha enquanto se dirigia aos espectadores do 
patético funeral do seu suposto pai? Podem imaginar alguma 
representação mais distanciada daquilo que, supostamente, 
se pretende representar?
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Preciso de um herói!

Voltemos a essa ansiedade pública ante os mortos. Se, 
como sugeriu Estrella Diogo, só podemos falar dos “mortos 
próprios”, já que “a morte deve ser uma experiência privada 
e particular” (Travesias por la Incertidumbre, 2005) então 
podemos pensar que as perfomances públicas de luto 
afectado e sensacionalista quando alguém célebre morre, 
não se referem, na realidade, ao próprio fenómeno (a morte) 
e aos seus objectos (os mortos). Deve ser algo distinto que 
nada tem a ver com o luto libertador de que falou Freud em 
Luto e Melancolia (1915). Há muito tempo que sabemos que 
essa narração linear a que chamamos “História” necessita de 
heróis mortos que provem que, de facto, o tempo é linear e 
sucessivo, que atrás de uma era vem outra, que uma cultura 
substitui a anterior, etc.. Cada novo herói morto é  utilizado 
para engordar o Grande Retrato da História Oficial que nunca 
pára de crescer. E isso merece uma grande festa, disfarçada 
de dor, mas festa ao fim e ao cabo: notícias na televisão 
e nos jornais, gente acorrendo aos lugares assinalados, 
montanhas putrefactas de memorabilia, homenagens mais 
ou menos improvisadas, mais ou menos felizes ou ofensivas, 
programas especiais e, por último, quando passa mais tempo, 
monumentos no espaço público. 
O problema é que este modelo de história (imposto mas 
consensual) e as performances públicas de luto deixa-nos 
atrapalhados na melancolia, como sugeria recentemente 
André Lepecki ao pensar na dança (Exhausting Dance: 
Performance and the Politics of Movement, 2006, recenseado 
na OBSCENA #6). Esse afecto nada libertador que nos liga aos 
mortos famosos que não podemos reconhecer como nossos, 
faz com que o desaparecimento seja sempre entendido como 
uma perda, como sucesso irreversível que gera um enorme 
vazio e uma terrível experiência de ausência. E talvez por 
isso também, perante a morte, nos ocupemos a produzir 
objectos e sucessos que ao menos dêem a sensação de 
que somos capazes de reter algo ou de invocar a presença 
reproduzida (benditos métodos de reprodução mecânica) dos 
desaparecidos. Melancolia pura.
Mas, o que aconteceria se, como durante tantos anos, a 
morte não fosse tanto um fenómeno que nos condena, de 
facto, ao desaparecimento e à melancolia, mas um processo 
de transformação, uma mudança de estado de consciência? 
E se o que a morte faz fosse algo que nada tem a ver com 
essa performance pública de suposta dor que repetimos 
insistentemente?
Uma vez mais, vêm ao caso as palavras do famoso artigo de 
Peggy Phelan (Unmarked: The Politics of Performance, 1996): 
o desaparecimento que afecta todo o vivo (ela utiliza a palavra 
performance) faz com que seja impossível reter algo: “sem 
possibilidade de guardar uma cópia, a acção viva irrompe 
no visível - num presente obsessivamente carregado - e 

desaparece na memória, no âmbito invisível e do inconsciente 
donde emana todo o tipo de regulamento e controlo”. Talvez 
assim a perda que os eventos de luto público pretendem 
sublinhar, não se desenvolva como convém à narração da 
História. 

O autor morreu ou foi morto?

Quando a morte e o desaparecimento sobrevivem não há 
lugar a uma dissolução em algo, por assim dizer, inacessível. 
Antes o que se produz é uma espécie de transferência: 
absorvemos esse objecto desaparecido e incorporamo-lo na 
nossa memória particular. Sem dúvida, é inevitável recordar 
Barthes: “um texto está formado por múltiplas escrituras, 
procedentes de várias culturas e que, umas com as outras, 
estabelecem um diálogo, uma paródia, uma contestação; mas 
existe um lugar em que se recolhe toda essa multiplicidade 
e esse lugar não é o autor, como até hoje se disse, mas o 
leitor: o leitor é o espaço próprio onde se inscrevem sem que 
se perca nem uma, todas as referências que constituem uma 
escritura; a unidade do texto não está na sua origem mas no 
seu destino, mas este destino já não pode ser pessoal: o leitor 
é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; 
ele está tão só quanto alguém que segue todos os sinais que 
constintuem o texto” (La mort de l’auteur, 1968). O autor, essa 
figura a que chamamos autor e a que continuamos a dedicar 
homenagens, está morto. E não porque a pessoa que sustém 
essa figura tenha esteja, de facto, morrido num sentido clínico, 
mas porque cada vez que uma obra acontece, tem lugar esse 
processo de dissolução que se segue implacavelmente a todo 
o desaparecimento. Tal como o próprio Barthes sentencia “o 
nascimento do leitor” (desse lugar onde acontece a memória) 
“paga-se com a morte do autor”.
Todos esses mortos famosos que vieram à tona este verão, 
na realidade tinham morrido há muito tempo. Ou, mais 
precisamente: esta nutrida colecção de autores ia morrendo 
desde que começara a criar, morriam de cada vez que cada um 
de nós, leitores-espectadores-consumidores dava atenção 
e incorporava na sua memória algumas das suas obras ou 
acções. Neste sentido, poderíamos dizer que ser artista é 
estar disposto a morrer aos poucos. 
De cada vez que tentámos pentear as nossas cabeleiras ao 
jeito de Farrah Fawcett; de cada vez que trauteámos Man in 
the Mirror; de cada vez que nos encolheu a alma ao ver essas 
mulheres atirando-se contra as paredes do Café Muller; de 
cada vez que falámos de Merce Cunningham num artigo; de 
cada vez que desejámos ser “Baby” na festa de fim de ano no 
Kellermans, na realidade, celebrávamos o desaparecimento 
daqueles que recentemente foram classificados de “mortos”. 
E sendo assim, não teria sido melhor afogar-se a história e 
os estúpidos esforços por representar em público essas 
obsoletas cenas de dor romântica? 



texto André e. Teodósio

“I think we’ve been through a period where too many people 
have been given to understand that if they have a problem, it’s the 
government’s job to cope with it. ‘I have a problem, I’ll get a 
grant.’ ‘I’m homeless, the government must house me.’ They’re 
casting their problem on society. And, you know, there is no such 
thing as society. There are individual men and women, and there are 
families. And no government can do anything except through people, 
and people must look to themselves first.” 
Margaret Thatcher, Women’s Own Magazine, 
31 de Outubro de 1987
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Sofro de duas grandes doenças atópicas. A primeira é uma 
atopia geral, não contagiosa (um distúrbio resultante da 
hipersensibilidade do meu organismo a factores ambientais), 
em que o próprio sistema imunológico se encarrega de 
destruir o meu corpo como forma de auto-protecção. A 
segunda é uma Utopia atópica, igualmente auto-destrutiva, 
que se manifesta sob a forma particular de Arte. Se a 
primeira é controlável com a ajuda da cortisona, já a segunda 
é absolutamente incontrolável: começa por existir em lado 
nenhum, manifestando-se como reacção a condicionantes 
que a vão estimulando sem autorização, e acaba sem alguma 
vez tomar um lugar definitivo, previsível. 
Essa “outrora-Utopia-agora-Arte”, apesar de umas vezes 
aceite, outras rejeitada pela cultura dominante, nunca 
desaparece. A fisicalidade impõe impostura e a sua 
flexibilidade confere-lhe sempre um estatuto ubíquo: tanto 
é lei como excepção, tanto é qualquer coisa como o seu 
oposto. (É e apetece-lhe sempre algo, Ambrósio!). Vive 
permanentemente em dobra. O Futuro é o seu foco. Será no 
Futuro que se tornará legível e se passará a chamar Verdade. 
E nessa altura voltaremos finalmente a entrar na Utopia que 
abandonámos (zona que será denominada de Revolucionária), 
o que no fundo apenas significa que não saberemos muito bem 
onde estamos (a Verdade nunca pode ser Evidente, senhores 
democratas, embora as Evidências sejam sempre Verdade). 

A lenta transição da lógica de representação para a lógica de 
apresentação tem levado alguns indivíduos, ou por ausência 
de horizonte ou como estratégia bélica, a elevar Evidências 
ao estatuto de Utopias: a liberdade como Utopia, a igualdade 
como Utopia, a paz como Utopia, até o vegetarianismo como 
Utopia. Esta sequencialidade (i)lógica da Utopia como topos do 
bem (resultado de escavanços etimológicos Heideggerianos 
onde impera a sociopatia e a não-contemplação de gestos 
vazios/falhas) faz emergir o protocolo, a convicção e a 
doutrina geral de que a futura felicidade do indivíduo implica, 
necessariamente, o abandono do modo de estar (praxis e 
logos) do século passado, século que foi quase todo agonístico. 
Não estou com isto a tomar as mesmas posições críticas de 
Frederic Jameson. Pelo contrário, limito-me a constatar, sem 
nostalgia, que onde antes imperava a falha, o acidente, a ironia, 
a intuição calibrada, a sensação de se estar fora do zeitgeist 
diariamente (e ser dominado pelos denominados “velhos”), 
a guerra, o paternalismo, uma bacoca transversalidade, o 
tautológico e uma Temporária Solução Final (enfim, coisas que 

se revelam características de uma verdadeira distopia!), se vai 
dando lugar ao “Talvez”. Este “Talvez”, palavra-chave de uma 
nova geração de emoticons que lentamente se libertará das 
suas aldeias condóminas, caminhará também em direcção 
à Harmonia Forçada. Mas o que para uns será lido como 
um estado de indecisão Kafkiana (que tentarão controlar 
prometendo Utopias – que mais não são que Evidências 
Necessárias) revelar-se-á rapidamente como a Evidência da 
Grande Utopia: ser-se Deliberadamente naïf.
Ser-se Deliberadamente naïf implica saber que a Verdade 
não se fabrica no “Agora”. Por exemplo, a Verdade de um 
trabalho artístico, por mais que o justifiquemos teoricamente 
(muito temos de agradecer à Pop Philosophy) ou que a 
“metáfora muita fora” auto-explicite uma evidência parva, 
emergirá sempre mais tarde. A Verdade irá sobrepor-se à sua 
formalização material anterior, condição sine qua non da sua 
existência, quando posteriormente conseguirmos observar as 
“malhas” que compuseram o tecido da sociedade na altura 
do nascimento dessa “coisa” invisível (convém lembrar que a 
formalização material resulta também de condicionamentos 
sistémicos). Foram as condições de sobrevivência do Clube 
Privado Humanidade que permitiram a sobrevivência de um 
objecto Arte que inicialmente era despropositado (por mais 
que o não soubesse). É sempre, e só, no momento futuro que 
será entendido o momento passado. Assim, a coisa excessiva 
Arte, que mais tarde dará lugar à Verdade, nada mais é que 
um sintoma, como a erupção da borbulha num rosto. Ou como 
nas séries com criminosos, onde é o excesso da arma que leva 
o agente a deslindar o acto violento.

É certo que a Utopia é um estado de enfermidade que se 
manifesta sob a forma de Arte apenas detectável após 
análises que revelem o sintoma Verdade. Mas clarifiquemos: 
apesar de a tratarmos por Tu, Ut(u)pia não existe, do mesmo 
modo que para Thatcher não existe a sociedade – e ela, sem 
querer, tem razão! Nunca sabemos onde, como e qual a 
razão por trás do nascimento de uma ideia utópica, tal como 
retrospectivamente é difícil saber qual o momento preciso, 
de que forma e a razão por que um indivíduo se apaixona 
por outro. Iria mais longe defendendo a tese de que Utopia e 
Paixão são quase semelhantes, não se desse o caso da Utopia 
exigir sempre mais matéria do que a Paixão!
Utópica não é uma ideia que se tem, é uma ideia que se teve. 
Por isso, a partir do momento em que surge, a ideia está 
já em funcionamento e com um nome falso (para não ser 
reconhecida): Ars. 
Se não é possível, de uma forma voluntária, deixar de ver depois 
de “ter visto”, também não é possível esquecer a influência do 
não-espaço utópico depois de lá se ter estado. É verdade que 
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o não-lugar Utopia, quando descoberto, não passa a ser um 
lugar só porque foi “tocado”, - não se trata aqui de lugares 
não-lugares pré-programados como os assinalados por Marc 
Augé - mas não devemos deixar de assinalar a importância 
“experimental” da nova ferramenta ou aplicação de ocupação 
que nos foi disponibilizada.
Para explicar este fenómeno podíamos recorrer ao “Regime 
Estético” de Rancière, o “Grande Acidente” Viriliano ou o 
“Grande Evento” de Badiou, poderíamos evocar o “Sublime” 
Lyotardiano, a “Política da Imortalidade” de Groys, as 
passwords old-school (perigosas, segundo Cusset) da 
“French Theory”, a fidelidade à “Causa Perdida” anti-Pomo 
de Žižek, o “Simulacrum” de Baudrillard. Só que Arte não 
merece uma explicação tão inventiva, uma vez que não passa 
de uma habilidade, que também não é muito mais do que 
uma vocação do indivíduo, proveniente do seu investimento 
de sentido numa alucinose (e não alucinação) resultante da 
experiência utópica à qual não conseguiu escapar. 
Confuso? Eis então chegado o momento em que se repete 
um dos maiores equívocos, que defendo com unhas e dentes: 
Experimenta-se? Experimenta-se! Mas, depois, faz-se! 
(Comment? – Like? – Share? ) 

Utopsiemos o paradoxo: a utopia é um “não-lugar” (um 
daqueles sítios onde estamos quando andamos com a cabeça 
na lua) o que não significa ainda assim que não ocupe espaço. 
Pelo contrário – e aqui sinto-me como se estivesse a fazer as 
previsões Sci-Fi de Sloterdijk. É pelo facto de ter sido uma 
Utopia, que a sua nomeação só pode ser nostálgica (nunca 
chega a existir), e é por se encontrar já em funcionamento 
(com a gentil arte de decoding de um padrão por vezes 
mais complexo que o dos têxteis sudários de Thatcher), 
que a sua transubstanciação para um suporte significa uma 
transgressão. Transgressão esta que se revela necessária 
enquanto contra-proposta para uma nova alucinação que 
atravessará, em efeito “Droste”, as observadas anamorfoses 
(que gráfico!). 

Não pretendo com isto defender que todo o excesso deliberado 
é obrigatório para a concretização do Evento. É possível que 
este nunca atinja uma forma. Deixemos a necessidade e 
promessa de eficácia para quem se ocupa com a articulação 
hegemónica. Ou que, quando formalizado, nos faça desejar 
que o não tivesse atingido (o que existe mais por aí são 
equívocos artísticos!). Por outro lado, também não pretendo 
defender que não haja necessidade do excesso dessa coisa 
que outrora e noutro lugar foi a Utopia, e que aqui e agora 
é um kibutz, uma vez que a obsessão com a Solução Final, 
sintomatizada num Evento (soma das condições que a priori 
a possibilitaram), será a única via para a sua formalização 
enquanto pura abstracção de valor, criadora de um tipo de 
excedente que dificilmente se tornará perigoso como os 
excedentes criados a partir da vontade obscura do controlo da 
máquina criadora de desejo.

Porque as ex-Utopias, agora chamadas Arte, com o tempo 
e num determinado espaço, se revelam EVIDÊNCIAS, elas 
acabam por se tornar incompatíveis com particularismos 
obscuros. Uma Arte (ex-Utopia) verdadeira (em oposição a uma 
falsa), tem consciência do mundo onde foi parar mas não se 
deixa reduzir aos e pelos seus condicionamentos e condições. 
Estar ciente das contingências é a melhor estratégia para as 
abandonar, dado que são essas contingências, esse mundo 
em que a Utopia caiu, que possibilitarão a formalização 
da Utopia: o tal advento Arte. O mesmo gesto, numa outra 
contingência (tempo, espaço, mood), seria um erro anacrónico 
fatal, uma insignificância, um gesto de impotência, a Verdade 
sentenciada tardiamente. A potencialidade de um acto pode, 
com a sua vitalidade, tornar-se na radicalidade necessária 
para perpetuar as existências desse lugar não mapeado que 
será sempre recordado enquanto local de revolução.
Como formalização potencial a Arte em jeito de Seppuku, 
tentando preservar ao máximo a sua dignidade, só pode optar 
por um dos dois modos de execução da Utopia, procurando 
articular a realidade do “Agora” e o que podemos designar 
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como “a outrora não-terra de alguém” (a dialéctica única 
que fará sempre todo o sentido) deve imaginar o impossível 
tentando fazer uma cisão com a realidade, ou viver o 
impossível forçando a realidade a fazer a tal cisão.
Apesar de todas as diferenças estilísticas (e consciente da 
generalização) parecem-me caber no primeiro grupo os 
trabalhos do Cão Solteiro e da Vera Mantero, por exemplo, e 
no segundo, o Teatro Praga ou a Mónica Calle. Os primeiros 
correrão o risco de se tornarem belicistas ou alienados, e os 
segundos de se tornarem membros ou sociopatas. Mas isso a 
Verdade sentenciará.

Estando tudo isto programado e em funcionamento, parece-
me que o futuro da potencialidade está no gesto radical de 
formalização da Utopia pelos criadores deliberadamente naïf, 
que agirão cinicamente perante o progresso vigente. Sabem 
tudo o que foi mencionado anteriormente (são profundos 
sabedores no sentido académico) e ainda assim autorizam, 
fingindo/representando inocência e desconhecimento, que o 
saber saiba de si. Agradarão a todos, atrairão muitos mais e 
serão capazes de angariar vastos recursos. Parafraseando 
Stig Dagerman: Serão fiéis ao seu caminho e infiéis a tudo 
o resto. A qualquer pergunta responderão com um singelo 
“Talvez”. Eles sabem que a Verdade virá num sopro ardente. 
E um dia haverá Harmonia Forçada... e ao deliberadamente 
naïf caberá sorver o suco do lacrau montado no dragão, cuja 
labareda incendeia a laje, e não largar nunca a lança que 
cortará a língua do Príncipe e a sua impostura (que medo, 
pareço o Matthew Barney!).
Porque “no government can do anything except through people, 
and people must look to themselves first”, nós estamos lá! E 
temos de estar. Custa tanto, mas sabe tão bem... 

André e. Teodósio é actor e encenador e apresenta dia 3 de Dezembro a peça 
Super-Gorila no Teatro Viriato, Viseu. Escreveu na OBSCENA sobre Richard 
Foreman (OBSCENA #2), trocou, com Pedro Penim, correspondência com os 
Forced Entertainment (OBSCENA #9) e entrevistou Slavoj Zizek (OBSCENA 
#18)
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Ao longo do último século têm 
sido múltiplos os exemplos da 
relação entre arte e revolução. 
Mas se a utopia legitimou 
muitas revoluções ao longo 
da nossa história, assim 
contribuindo para o avanço da 
humanidade, noutros momentos, 
conduziu-a para o total 
obscurantismo e a barbárie.



Podemos definir utopia como uma fantasia ou, então, como 
um país ou lugar (do grego tópos) imaginário em que tudo 
está organizado de forma superior, diríamos quase perfeita, 
se isso fosse concebível. Desde a ilha utópica de Thomas 
More que os homens encontraram, para o bem ou para o mal, 
uma expressão que personifica o sonho ou a promessa de um 
futuro alternativo ao presente indesejado, ou seja, a semente 
da revolução. Numa materialização de arte popular desta 
afirmação - tal como podemos ler num graffiti inscrito no 
vídeo da música White Tie Black Noise (1993), de David Bowie, 
dirigido por Mark Romanek -, poderíamos afirmar, numa 
versão optimista, que “La revolucion es la esperanza de los 
desesperados” (A revolução é a esperança dos desesperados).
A utopia, neste sentido, legitimou muitas revoluções ao 
longo da nossa história, assim contribuindo para o avanço 
da humanidade, em alguns momentos, ou para o total 
obscurantismo e a barbárie, noutros. A Arte, entendida aqui 
em todas as suas manifestações, da Arte dita erudita à Arte 
popular, tem retratado estes momentos de Revolução de 
forma impressionista ou expressionista, desde as artes 
plásticas à música, à literatura ou ao cinema. É muito 
conhecida, por exemplo, a metáfora do filme Metropolis 
(1927), de Fritz Lang, em que a classe inferior, do mundo 
subterrâneo, é conduzida de um modo quase suicidário para o 
abismo quando se revolta contra a classe superior, do mundo 
terrestre, do conforto. Quando desligam a Máquina quase 
perdem todas as suas crianças, que são salvas precisamente 
por aqueles que pretendiam derrubar. Como refere João 
Benárd da Costa, contudo, “da caverna de Platão à alegoria 
Latina da revolta dos membros contra o estômago, muitos 
são os mitos convocados por Lang e nenhum deles de leitura 
única ou redutível a um único sentido” (Fritz Lang, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1983). A Arte, como o Homem, não é 
unívoca e isso constitui a sua / nossa salvação.

Mas se algumas vezes os artistas recorrem à sua capacidade 
artística para interpretarem o passado ou anteciparem o futuro, 
outras vezes a Arte e os artistas participam na construção do 
próprio presente, voluntária ou involuntariamente, naquilo 
que podemos designar como Arte activista ou, em sentido 
contrário, Activismo artístico, um género normalmente 
negligenciado pela História de Arte. Nestes casos, a Arte 
prepara a Revolução, complementa-a, sobrepõe-se-lhe, 
atribui-lhe uma simbologia própria, executa-a ou então 
adequa-se ao seu resultado, transformando-se num seu sub-
-produto. 
Numa versão mais utilitarista ou, se quisermos, de apropriação 
instrumental da Arte pela Revolução, diferente da activista, 
aquela pode igualmente transformar-se em propaganda de 
uma ideologia ou de um regime. Claro que, nestes casos, nem 
todas as histórias são felizes ou têm um final feliz, como bem 
sabemos, e o destino dos artistas, quer dos que se submetem 
ao poder dominante, quer daqueles que não o fazem, pode ser 
trágico. 

Ambivalências artísticas e morais

Os artistas podem, também eles, cair numa ambivalência 
moral que resulta de uma perversão ou radicalização política 
cujas consequências são imprevisíveis. Na Rússia soviética, o 
compositor Dmitri Shostakovich (1906-1975) foi um exemplo 
daquilo a que me refiro, oscilando, contudo, entre a aceitação 
pelo regime e a denúncia oficial da traição aos seus valores 
e a consequente proibição das suas obras. No Nacional-
socialismo alemão, o filme Triunfo da Vontade (1935), de 
“Leni” Riefenstahl (1902-2003), representa porventura um dos 
exercícios mais trágicos da chamada propaganda artística, 
sem prejuízo da inovação e força estética que veiculava.
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se afastarem, numa combinação proveitosa e sem qualquer 
radicalismo. 
Sergei Eisenstein (1898-1948), o cineasta Russo que 
incorporou a Revolução de Outubro na sua Arte e, nesta 
medida, se confundia com os seus valores e os princípios, 
pode ser considerado como um exemplo da primeira hipótese 
na medida em que afirmava peremptoriamente a sua 
incapacidade para criar fora da Revolução. No seu artigo Da 
Revolução à Arte e Da Arte à Revolução (Editorial Presença, 
1974) defendia que a ida ao estrangeiro era a prova suprema 
a que eram submetidos os trabalhadores proletários e que 
determinava a sua (in)capacidade para criar ou mesmo existir 
fora da revolução: “E, nesta incapacidade de criar do outro 
lado da linha de demarcação das classes, manifestou-se toda 
a força e poder da revolução proletária, que varre como uma 
tempestade todos os que resistem ao seu assalto e que, como 
uma tempestade ainda mais poderosa arrasta aqueles que 
escolheram, duma vez para sempre, caminhar lado a lado 
com ela”. As palavras falam por si.

Revoluções performativas

Hoje em dia, no entanto, poucos intelectuais se atreveriam 
a afirmar tão categoricamente, ou sequer a defender, a 
necessidade intrínseca e a influência recíproca entre estas 
duas manifestações primárias do espírito do Homem, tão 
próximas e aparentemente tão distantes entre si. Não 
podemos ser, contudo, ingénuos ao ponto de defender 
que a Arte é indiferente à Revolução ou que a máquina 
revolucionária não interage com a máquina artística. Esta 
interpretação só seria possível se apenas considerássemos 
como Arte autêntica aquela que transcendesse o momento em 
que é produzida, o que seria bastante redutor, para não dizer 
impossível. É desejável, pelo contrário, que os artistas sejam 

Richard Wagner (1813-1883) constitui igualmente um caso 
paradigmático da radicalização e ambivalência com as suas 
tomadas de posição extremistas e anti-semitas. Em 1849, 
no entanto, Wagner era um activista revolucionário que, 
no  rescaldo da falhada revolução burguesa na Alemanha, 
escreveu A Arte e a Revolução, (Antígona, 2000). 
Aproximadamente setenta anos depois, em 1920, na 
sequência da Revolução de Outubro na Rússia, Anatoly 
Lunacharsky (1875-1933) escreveu A Revolução e a Arte. 
Apesar da semelhança dos títulos, a ordem invertida das 
preposições revela a posição ideológica contrária dos dois 
autores quanto à relação entre a Arte e a Revolução. Enquanto 
para o compositor alemão e defensor da “gesamtkunstwerk” 
(obra de arte total) a Revolução parece seguir a Arte, para 
Lunacharsky, figura importante da “protelkult” (cultura do 
proletariado) e Comissário para a Educação e a Sabedoria, 
pelo contrário, é a Arte que segue a Revolução. 
Apesar das particulares circunstâncias históricas em 
que surgiram estes dois ensaios fundamentais para a 
compreensão e a conceptualização da relação entre a Arte 
e o Poder, democraticamente legitimado ou, pelo contrário, 
conquistado pela força, e dos diferentes pontos de vista de 
que partem os dois autores -, os textos convergem em alguns 
aspectos, designadamente na necessidade do financiamento 
da Arte pelo Estado, como condição para a produção artística 
revolucionária, e na visão totalitária ou massificada da Arte. 
Ou seja, na “integração” das massas pela Arte e na síntese 
entre a estética e a política, entre a vida e a Arte. 
Não foi seguramente algo exclusivo do Século XX, mas ao longo 
do século passado, a Revolução e Arte andaram sempre lado 
a lado, sobretudo nos momentos de maior vulnerabilidade 
civilizacional. Se alturas houve em que se sobrepuseram e se 
identificaram de forma definitiva e totalitária, outros houve 
em que apenas se cotejaram temporariamente para depois 
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contemporâneos, sem contemporizar, com o espírito do tempo 
em que estão inseridos, e que participem responsavelmente, 
sem evangelização nem militância por qualquer ideologia, nos 
diferentes processos políticos. 
Convém introduzir neste raciocínio, no entanto, uma cláusula 
de salvaguarda, pois os artistas devem ter plena consciência 
de que a Arte, embora possa ser imoral, não é amoral. Admitir 
o contrário levar-nos-ia a considerar o homicídio, no limite, 
desde que esteticamente belo, como uma obra artística. 
A história ensina-nos que as Revoluções são ou podem ser elas 
próprias manifestações colectivas de Artes performativas. 
Com efeito, todas as revoluções são coreografias ensaiadas e, 
muitas vezes, os movimentos, ou as cenografias, previamente 
alinhados pelo colectivo organizado, com as necessárias 
diferenças de grau e de intensidade, são mais importantes 
para o resultado desejado do que as mensagens que se 
pretendem difundir.
Sem necessidade de viajarmos muito na História, só na 
primeira década deste século pudemos assistir a, pelo menos, 
três exemplos do que podemos designar como Revoluções 
performativas, que culminaram com a deposição, mais ou 
menos pacífica, do poder instalado e uma mudança de regime 
político. Refiro-me às chamadas “Revoluções Coloridas” que 
ocorreram no antigo Bloco de Leste, desde 2003: a Revolução 
Rosa, na Geórgia, de Novembro de 2003 a Janeiro de 2004, 
a Revolução Laranja, na Ucrânia, em Janeiro de 2005, e a 
Revolução das Tulipas, no Quirguistão, em Abril de 2005. 
Mais recentemente, no Verão deste ano, na sequência das 
eleições presidenciais no Irão, que conduziram à reeleição 
de Mahmoud Ahmadinejad, embora contestadas pelo seu 
principal opositor, Mir Hussein Moussavi, pudemos assistir à 
tentativa de mais uma Revolução performativa, em especial 
nas ruas de Teerão, a Revolução Verde, esta fortemente 
reprimida pelas autoridades da República Islâmica. 

Em todos estes casos, estamos no domínio das experiências 
artísticas cromáticas ou da linguagem visual com uma 
significação política, em que as cores escolhidas são 
portadoras de uma narrativa intencional. Em 1974, em 
Portugal, no período pós-revolucionário, o Grupo ACRE, 
formado em torno dos artistas Clara Meneres, Joaquim Lima 
Carvalho e Alfredo Queirós Ribeiro, ensaiou uma intervenção 
pública urbana desta natureza, na calçada da Rua do Carmo, 
em Lisboa, com a pintura de uma mancha de círculos de duas 
dimensões, com as cores rosa e amarelo, afastando-se assim 
da amplitude cromática a que recorriam a maior parte dos 
partidos políticos da altura, normalmente o vermelho e o 
preto. Apesar de pretender trazer a Arte para as ruas, o ACRE 
afirmava-se como independente dos poderes instituídos.
A propósito da relação entre a Arte a Política, Walter Benjamim 
(1892-1940) afirmou, sem quaisquer contemplações, que 
“todos os esforços para tornar a política mais estética 
terminam numa coisa apenas: na guerra” (A obra de arte na 
era da sua reprodutibilidade técnica, Relógio d’Água, 1992). 
Este aviso sério, em particular devido ao contexto histórico 
em que foi proferido, deveria levar-nos a defender que a 
promiscuidade entre a Arte e a Revolução, sem prejuízo da 
sua eventual fatalidade, pode revelar-se trágica. A linha da 
história não é linear mas, para concluir, gostaria de sublinhar 
que mais perigoso do que a Arte servir-se da Revolução é a 
Revolução apropriar-se da Arte. Não podemos esquecer-nos 
de Hanna Arendt e do perigo que representa a “banalização 
do mal”.  

Para saber mais:
Gerald Raunig, Art and Revolution, Transversal Activism in the Long 
Twentieth Century, MIT Press, 2007

John Gage, Colour and Meaning, Art Science and Symbolism, Thames & 
Hudson, 2000.

Fotografia © Grupo Acre (Alfredo Queirós Ribeiro; Clara Menéres; Lima de Carvalho) 
conforme reprodução no catálogo da exposição Anos 70, gentilmente cedida. 
A instalação pode ser vista na entrada do Centro de Arte Moderna.
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Cortesia do artista e 
Galeria Graça Brandão
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114 OPINIÃO

Há uns anos tive obrigatoriamente, e durante meses, que 
fazer todos os dias um percurso de carro que começava às oito 
horas da manhã e durava cerca de quarenta minutos. Nesse 
tempo ouvia a RDP África que, a essa hora, tinha um noticiário 
que incluía as intervenções dos correspondentes das cidades 
capitais dos países africanos de língua portuguesa. 
Recordo-me que era sempre com grande expectativa que 
aguardava pelo correspondente de São Tomé e Príncipe. A 
expectativa devia-se ao facto deste correspondente, nos dez 
minutos que lhe eram destinados, ter de fazer um enorme 
esforço para dar notícias. Tinha, no entanto, uma estratégia: 
falar devagar, pausadamente, fazer sempre referências 
a outras notícias dadas por outros correspondentes ou 
emitidas pela estação central e, finalmente, enaltecer um 
acontecimento ou episódio que noutras circunstâncias seria 
uma não notícia. 

A FACE OCULTA
António Pinto Ribeiro

Ele não tinha culpa mas, de facto, retirando uma reunião de 
dadores internacionais, a ameaça de mudança de governo que, 
afinal, era mais pacífica do que poderia parecer, a visita de 
um governante europeu, não muito assídua e cuja substância 
também não era grande, tudo isto não chegava para tornar o 
noticiário de S. Tomé e Príncipe imperdível. E, no entanto, eu 
gostava deste noticiário. O ponto de vista do mundo a partir 
dali era relativamente tranquilo, havia um tempo de conversa 
deliciosamente lento que fazia com que naqueles dez minutos 
de ligação às ilhas do Equador o mundo repousasse numa 
quietude tropical. 
Um dia houve um atropelamento por uma motorizada e recordo 
a exaltação do repórter, as consequências que, segundo ele, 
teria para a direcção geral de viação e naturalmente para as 
famílias dos intervenientes daquele episódio que, por um dia, 
foi a manchete negra do noticiário africano.
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Percepções de África

Alors le Noir et le Blanc seront amis, carnets de mission 
1946-1951 (edições Mille et Une Nuits, 2008) é, como o título 
indica, um conjunto de diários das viagens realizadas por Jean 
Rouch no Oeste de África, mais precisamente nos países em 
torno do rio Níger, rio que também percorreu. Etnógrafo e 
engenheiro de pontes, ele será o grande viajante e estudioso 
das populações desta região geográfica tendo realizado a 
descida integral da nascente do rio Níger até à foz, numa 
distância de quatro mil e duzentos quilómetros.
Esta região, e o Níger em particular, gozavam até então do 
estatuto de região impenetrável e de rio indomável. Só muitos 
anos antes o escocês Mungo Park (1771-1806) tinha descido 
uma parte do rio até à foz no meio de muitas vicissitudes, 
entre as quais ter sido preso e feito escravo por quatro meses 
por um rei mouro.

Uma das mais valias da etnografia de Jean Rouch deve-se ao 
facto de ele ter sido um pioneiro da realização de cinema em 
campo de trabalho. Em condições muito adversas e com uma 
maquinaria ainda bastante rudimentar, Rouch realizou mais 
de cem filmes que constituíram um precioso documento para 
o reconhecimento, pelos europeus, de populações africanas 
num contexto teórico devidamente explicitado e sabiamente 
narrado. 
Ao longo dos vários diários relatam-se as aventuras da 
excursão, registam-se formas de comportamento humano, 
ritos, descrições de fauna e de flora e, muito em particular, 
descrevem-se os contactos entre a equipa do etnógrafo e as 
pessoas que vão conhecendo. A postura é sempre de respeito 
e de exigência de entendimento do que, então numa forma 
arquétipa, se designava como “o outro”. É um livro importante 
para se entender o início do processo de alterações da 
percepção de África pelos, ou por alguns, europeus. 



O FIMP será sempre uma coisa notável. Há vinte anos ninguém 
queria saber das marionetas para nada; se ainda hoje não é 
evidente para as pessoas que formam o “público em geral” 
que as marionetas não são uma espécie de refugo, também 
a palavra “condescendência” não chegaria para dar uma 
ideia do que as pessoas, entre profissionais do espectáculo 
e espectadores do espectáculo, pensavam das marionetas 
há vinte anos – e não estou muito seguro do que quer dizer 
“público em geral”; quanto ao “refugo” que atrás refiro, 
nunca é assim nomeado, mas é de refugo que se trata, de 
uma coisa relegada para o universo das coisas para crianças, 
numa época em que, curiosamente, as crianças parecem ter 
tanta importância que eu não sou senhor de parar a falar com 
uma criança na rua, ou de a deixar fazer festas ao meu cão, 
sem que isso sugira de imediato a ameaça de uma vaga de 
pedofilia organizada em rede internacional.
O FIMP derivou e navegou com irregularidades, mas com uma 
estatura e uma qualidade que, como acontece com todas as 
coisas verdadeira e genuinamente superiores, extravasava 
inevitavelmente os seus limites. Veja-se a desmedida da 
intervenção na praça em frente do Rivoli, a partir de 2007 
(na página ao lado, detalhe da intervenção de Nuno Carinhas 
em 2008), quando a Isabel Alves Costa já tinha sido posta 

na prateleira pela municipalidade do Porto, quando já tinha 
sido corrida do teatro que agora é um buraco deprimente, e 
quando a rua e a cidade as pessoas que passam continuaram 
- e “continuaram” não é uma palavra que uso por acaso – a 
ser o público alvo das iniciativas e das ideias da Isabel Alves 
Costa.

O Rivoli não tem comparação com nada, no Porto, a não ser com 
o Teatro de São João, na medida em que foi o ressuscitar de 
um teatro que tinha chegado ao fundo do poço da decadência, 
numa cidade que dava a ideia de ter da cultura apenas uma 
ideia misteriosamente ligada quer a viagens que algumas 
pessoas dessa cidade parece – ou parecia, tenho de ser justo 
-  fazerem regularmente a Londres, quer a colecções de arte 
que algumas pessoas dessa cidade parece, ou parecia, terem 
em casa. O Rivoli foi uma coisa completamente nova, moderna, 
civilizada. O Rivoli abriu antes de abrir, com espectáculos 
e coisas a acontecer durante as obras; o Rivoli tinha um 
café, que era restaurante e café concerto, onde aconteciam 
coisas a todas as horas, e de todos géneros, dos recitais às 
conversas; o Rivoli tinha uma programação invejavelmente 
variada, porque a ideia de base partia de uma pessoa para 
quem não havia diferenças qualitativas entre as diferentes 

texto João Carneiro

Programar, trabalhar, ser inteligente, meter mãos à obra é já muito. 
Toda a gente poderá, e justamente, referir três das grandes realizações de 
Isabel Alves Costa: o Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP), 
o Rivoli, as Comédias do Minho.
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Isabel Alves Costa era doutorada em Estudos Teatrais pela 
Université de La Sorbonne Nouvelle, Paris III, França e, à data 
do seu desaparecimento, integrava a direcção artística da 
Associação Comédias do Minho, em Paredes de Coura, dirigia 
o Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP), que 
criara há vinte anos, e era docente do departamento de Estudos 
Artísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
para além de consultora para diversas instituições culturais 
nacionais e internacionais. Foi, entre 1993 e 2006 directora 
artística do Rivoli Teatro Municipal, no Porto, e responsável pela 
departamento de Artes de Palco da Porto 2001 – Capital Europeia 
da Cultura. Foi condecorada, em 2006, pelo Governo Francês com 
o grau de Chevalier des Arts et des Lettres, “pela sua carreira e 
contributo para a divulgação da cultura francesa”.
Escreveu, entre outras obras, três que são fundamentais para 
conhecer o seu percurso como cidadã activa, pensadora, 
programadora e pedagoga. Rivoli, 1989-2006 (Edições 
Afrontamento, 2008, memórias), O Desejo de Teatro (Edições 
Afrontamento, 2003, biografia) e O Desejo Teatral – o instinto 
teatral como dado antropológico (Fundação Calouste Gulbenkian/
Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2003, tese).  

Na OBSCENA pré-publicou o seu livro Rivoli 1989-2006 (#9), 
recensou a obra Patrice Chéreau - Un Traject, de Collette Godard 
e comentado por Patrice Chéreau (#10), recordou o seu percurso 
no Maio de 68 (Maio de 1968 - A Grande Reviravolta, #11/12), 
comentou o papel do Estado na Cultura (Heterogeneidade do 
“todo nacional” exige políticas culturais diferenciadas, #13/14) 
e apresentou Sobre o teatro de marionetas, de Heinrich Von 
Kleist (#18). Amiga, desde a primeira hora, da OBSCENA, que 
dizia ser “nossa”, dela guardamos “o gosto das franjas, dos 
rompimentos, das transversalidades, dos desafios”, tal como 
escreveu na sua última contribuição, meses antes da abertura 
do FIMP, onde lançava pistas para a edição de 20º aniversário, 
que já não chegou a ver. Todos os seus textos estão disponíveis 
no sítio da revista, onde pode também ouvir o texto que leu para 
a performance Público-Alvo, do Teatro Praga, apresentada em 
2008 no FIMP. Curvamo-nos em sua homenagem guiados pela 
sua ideia de partilha: “A construção de um pensamento é, sem 
sombra de dúvida, um fenómeno eminentemente colectivo”. 

formas de arte, a começar pelas artes do espectáculo, mas 
passando também pelo cinema, pelos livros, pela fotografia, 
enfim, por quase tudo aquilo que as pessoas quisessem fazer, 
sugerir. Havia colaboradores especiais, é certo, e nunca será 
demais lembrá-lo; o Rivoli não teria chegado, provavelmente, 
a ser lugar de uma programação de dança tão interessante 
como o foi, se não fosse o trabalho de Ana Cristina Vicente; e 
já agora, onde é que ela está?

Quando uma onda de mediocridade varreu as praias do Rivoli e 
o trabalho que esta equipa ali fez durante anos, e continuando 
a dar aulas, Isabel Alves Costa partiu para o norte, e deu 
às Comédias do Minho aquele tom que conseguia conferir 
a tudo: um tom de prazer único ligado à criação cultural, 
neste caso juntando cinco municípios em torno da criação de 
espectáculos. Porto, Paredes de Coura, Lisboa, Paris, Roma, 
tanto faz o sítio, para pessoas que iluminam qualquer lugar, 
qualquer companhia.

O melhor de tudo era, assim, e por isto tudo, estar com a Isabel 
Alves Costa. Estar com. Era assim no Porto, em casa dela, no 
escritório do Rivoli, numa esplanada da Foz, já de noite, a falar 
de coisas de que ela e eu gostávamos, que nos interessavam, 
que tinham de ser feitas, a rever provas e textos, parágrafos, 
a reformular ideias. Eram encontros que pareciam, que 
parecem, tecer o fio invisível das existências e das relações, 
que nos trazem vivos, que nos trazem de pé, como se costuma 
dizer. Essas conversas podiam mudar de lugar, de cidade, de 
país, mas eram sempre a matéria do dia a dia, como ir ao café, 
ao supermercado, ir ajudar um amigo doente, tudo e nada, ou 
tudo e mais alguma coisa. Nada interrompia nada, porque as 
conversas, sérias ou não, são sempre a sério, porque a tratar 
de orçamentos ou a comprar cadernos e camisolas, se trata 
sempre da mesma existência.

E era aqui que eu queria chegar, depois de escrever 
“programar”, “trabalhar”, “ser inteligente”, etc.. É que o 
valor, a qualidade e a característica de pessoas assim, não 
passa apenas pela contabilização daquilo que realmente 
fizeram, pelo peso ou pelo desconto daquilo que não fizeram, 
fizeram mal, ou tinham como defeito. É isso e mais uma coisa, 
que é o de nada disso acontecer num horário fechado. Não 
se é uma coisa das nove às cinco, para fechar a porta e ser 
outra coisa no resto do tempo. Quando se trabalha assim, 
é-se assim; as actividades a que se chama cultura implicam, 
no melhor dos casos, que as pessoas tenham a consciência de 
que podem ser dispensadas a qualquer altura, sem que disso 
dependa a cura para o cancro ou a profilaxia dos avc’s. E que 
ao mesmo tempo, essa actividade seja a única maneira que 
se tem de viver. Com esperança de que assim se viva melhor. 
Trata-se sempre, e só, da cada vez e de todas as vezes, sem 
interrupção, da vida das pessoas. É uma coisa que não pode 
ser explicada, e não pode ser entendida senão por quem ou 
assim for, ou o quiser, realmente entender. Mas trata-se, e 
só, de ou tudo, ou nada. Não há compromisso alternativo. 
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O SÍNDROMA BRITNEY SPEARS

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
Por uma nova e formatada classe artística? 

“Estamos demasiado na merda.”
SLAVOJ ŽIŽEK

HANS-THIES LEHMANN
Estar lá pela experiência

JÉRÔME BEL
Realidade e ficção
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 Isabel Alves Costa (1946-2009)
“A construção de um pensamento é, 
 sem sombra de dúvida, um fenómeno 
 eminentemente colectivo”.


