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À procura
do novo
espectador
O que nos deixou 2020?

J

osé Gil, um filósofo muito cá de casa, escreveu
dois ensaios sobre a pandemia publicados neste
jornal em Março e Abril. No primeiro, intitulado
Medo, explicava como o receio de uma morte
imprevista e absurda igualizava homens e mulheres, introduzindo a experiência de uma “globalização existencial”, com todos a vivermos o mesmo
tempo pandémico; no segundo, com o corpo já a acumular várias semanas de confinamento, propunha que
a pandemia pudesse vir a modificar o modo de vida das
sociedades actuais ancoradas no capitalismo industrialfinanceiro, mas já com um pé no capitalismo digital.
O ensaio A pandemia e o capitalismo numérico, o que
causou mais ondas de choque, propunha que a covid-19
tinha acelerado a nossa entrada numa sociedade dependente do digital com a generalização do teletrabalho, a
digitalização máxima dos serviços e a virtualização das
deslocações, das relações sociais, do lazer e da cultura.
Ao impor sem entraves o capitalismo há muito sonhado
pelas empresas tecnológicas num salto brutal, a pandemia iria fazer florescer as subjectividades digitais, que
tendem a dispensar o corpo físico, até se tornarem dominantes: “Serão subjectividades desterritorializadas,
de certo modo, nómadas e transparentes, mas reterritorializadas no digital.”
Os dois ensaios foram recentemente reunidos no livro
O Tempo Indomado (Relógio d’Água), que inclui mais
duas reflexões em que José Gil voltou à pandemia para
apresentar um outro mundo possível, uma possível utopia para um futuro instável que nos espera.
Mas antes de chegarmos ao futuro, para saber o que
pode a filosofia nos tempos que correm, parafraseando
um jovem filósofo e musicólogo também ouvido neste
texto, procurámos descortinar que novas subjectividades
surgiram afinal em 2020 e como poderá renascer a cultura, depois do ano em que convivemos com a catástrofe
e em que o fim do mundo ficou mais perto. A pandemia
vai transformar-nos em espectadores diferentes?
Nos primeiros meses da epidemia, quando começaram os lockdowns, um dos termos que invadiu a nossa
globalização existencial, as instituições musicais de todo
o mundo, da Filarmónica de Berlim à Fundação Calouste
Gulbenkian, do Lincoln Center ao Teatro Nacional de
São Carlos, ensaiaram várias alternativas aos programas
ao vivo. Uns com mais sucesso do que outros, uns com
mais meios do que outros, o que todos constataram, e
que significou um verdadeiro terramoto, é que a única
audiência possível era mesmo a que estava online, agarrada em casa aos ecrãs. Levou ainda algum tempo até
que programas live streaming, com orquestras ou agrupamentos de câmara a actuarem perante auditórios
vazios, começassem a surgir nos websites respectivos. O
mesmo tempo em que a ciência hesitou quanto à forma
como o vírus SARS-CoV-2 se transmitia no ar, tornando
especialmente problemáticos os concertos com vozes
ou instrumentos de sopro.
No final do Verão, um gigante como a Metropolitan
Opera, a maior instituição norte-americana dedicada às
artes performativas, anunciava que não iria reabrir tão
cedo, estendendo o cancelamento da temporada 20202021 até Setembro do próximo ano. Peter Gelb, o administrador que lançou o programa de transmissão ao vivo
das óperas do Met em 2006 (e que chegam a Portugal
através da Gulbenkian), reafirmava o óbvio: distância
social e grande ópera não podiam conviver.
Mas ao mesmo tempo que essas ondas de choque
reverberavam em todo o mundo, Peter Gelb enviava
uma nova mensagem: o Met ia aproveitar a paragem
dos espectáculos ao vivo para reflectir sobre o seu futuro e repensar a programação. Um dos compromissos
— prometia num ano fortemente marcado pelo movimento Black Lives Matter — era que a instituição, com
140 anos de história, iria pela primeira vez montar no
seu palco uma ópera escrita por um compositor afroamericano. Fire Shut Up in My Bones, de Terence Blanchard, tem estreia marcada para 27 de Setembro, se
e
tudo correr bem.
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Oemano
que

o fim do
mundo
se tornou
possível
Isabel Salema
2020 foi o ano em que convivemos com
a catástrofe e o Äm Äcou mais perto. O que é
que a pandemia nos ensinou? Os Älósofos
andam às voltas com o problema, enquanto
os artistas tacteiam caminhos para sair
do caos. Entre distopias e utopias, é o corpo
do espectador que pode renascer.

“Quando
com a impressão
instabilidade. A

No Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, os espectáculos de ópera ainda não têm data oficial de regresso ao palco. Isso talvez aconteça lá para Abril ou Maio
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o me pergunta o que é que vai ficar do que a pandemia nos ensinou, fico
o que nada é para ficar, porque os tempos que vêm serão de grande
. A instabilidade vai tornar-se, paradoxalmente, cada vez mais regular” José Gil
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Tudo tem sido um nightmare
“Manter a funcionar o São Carlos é a atitude mais difícil,
mas corajosa e necessária”, afirma Elisabete Matos, directora artística do único teatro de ópera público português em que trabalha o maior corpo artístico na área das
artes do espectáculo, mas que tem de recorrer frequentemente a solistas externos. “A problemática que vem
com a pandemia coloca os nossos artistas numa situação
precária muito difícil. O mais fácil seria dizer ‘vamos para
casa’ e esperar que houvesse condições óptimas para
funcionar. Os músicos, o público, todos nós necessitamos
da música. Esta profissão, que às vezes não é encarada
como um bem essencial, tem de sê-lo.”
No Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, os espectáculos de ópera ainda não têm data oficial de regresso ao palco. Isso talvez aconteça lá para Abril ou
Maio. Foram adiadas três das óperas previstas e cancelada outra. “Toda a temporada de ópera foi eliminada
por causa das normas da Direcção-Geral de Saúde que
impossibilitam a orquestra de usar o fosso. Até indicação em contrário, a orquestra tem de estar em palco, o
que inviabiliza a ópera encenada”, explica a directora
artística, acrescentando que a Orquestra Sinfónica Portuguesa voltou aos concertos em Junho, um pouco antes do coro.
Não tem havido muito tempo para pensar para lá do
curto prazo e foram residuais as tentativas de transmitir
espectáculos ao vivo. “A necessidade inventiva tem servido para ultrapassar os problemas e programar aquilo
que é possível. Estar com um metro no palco e perguntar
à pessoa responsável pela covid se posso fazer esta obra,
se posso ter esta orquestração. Tudo isto tem sido um
nightmare.”
Mas com a noção de que mesmo assim têm sido “uns
privilegiados”, Elisabete Matos preocupou-se em programar a próxima temporada do teatro, que terá sido apresentada por estes dias, com mais músicos portugueses.
“Há essa sensibilidade de solidariedade, de estar mais
perto daqueles que não têm. Na próxima temporada mais
de metade das pessoas que chamamos é portuguesa. Há
muita gente com talento, mas que não consegue pôr cá
fora todo o seu potencial. A nossa missão tornou-se mais
óbvia com a pandemia: alimentar a alma das pessoas que
precisam de música para viver. Não são só os seus executantes, mas também os espectadores, porque nada vai
substituir a importância da partilha da arte no momento
em que duas ou várias pessoas se encontram.”

Live streaming gratuito
Com a abertura das bilheteiras para a nova temporada
anunciada em Agosto, a Fundação Gulbenkian percebeu
que se exacerbava uma tendência que já vinha de trás:
os assinantes tinham esgotado quase todos os lugares
disponíveis para ouvir a Orquestra Gulbenkian num auditório que vira a sua capacidade reduzida a metade.
“Isso deixa-me muito feliz, porque mostra que o público tem confiança em nós”, afirma Risto Nieminen,
director do Serviço de Música da Gulbenkian. “Percebemos que a música e a arte são importantes para as pessoas. Trazem uma dimensão espiritual à pandemia.” Mas
trouxe também um problema para resolver: como dar
acesso à música a mais pessoas numa altura tão sensível?
“A situação da pandemia levou-nos a aprender muita
coisa e a ser mais activos no streaming. Já tínhamos o
serviço de audiovisual, com equipamento fixo no Grande
Auditório, mas passámos de três câmaras para 11 em
2020. A nossa equipa audiovisual aprendeu muito no
processo, está mais imaginativa.”
A Fundação Gulbenkian acelerou o seu investimento
no programa de live streamig, com quase metade dos
concertos da temporada a serem transmitidos gratuitamente através do site da fundação nos últimos meses. Na
última quinta-feira ligámo-nos para fazer a experiência
e o gongo soou impreterivelmente às 20h no nosso computador, chamando a atenção para o início da récita de
A História do Soldado, de Igor Stravinsky, com o charmoso
maestro Lorenzo Viotti a dirigir as cerimónias.
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Um futuro diferente, esse, parece mais difícil de vislumbrar para Risto Nieminen e o director espera voltar
à normalidade na temporada de 2021-22. “O que posso
dizer é que o público que está agora na sala parece mais
concentrado. Não temos praticamente telefones durante
os concertos, não há tosses e acho que isso vem dessa
ideia muito forte de estarmos a partilhar a mesma coisa
no mesmo lugar, dessa ideia de comunhão. Gosto do
facto de podermos transmitir por meios digitais, mas
isso só sublinhou o meu amor pelo espectáculo ao vivo,
essa comunicação extraordinária que só a arte e os artistas podem trazer.” E se Peter Gelb foi um inovador
com o streaming do Met em 2006, isso também se deve
ao facto de alguns encenadores já criarem produções a
pensar mais na câmara do que no público na sala.

Síndrome maníaca de consumo
Há alguns indícios de que podemos vir a sentir-nos espectadores diferentes com os nossos corpos pós-pandémicos.
O tema aflorou num “bate-papo virtual”, a que o Ípsilon
assistiu no final do mês passado, entre a crítica de cinema
brasileira Patrícia Mourão e a curadora portuguesa Marta
Mestre, no âmbito da exposição Farsa. Língua, fractura,
ficção: Brasil-Portugal, patente no Sesc Pompeia, em São
Paulo. Com curadoria da programadora do Centro Internacional das Artes José Guimarães, em Guimarães, a exposição, que investiga a língua e a linguagem através da
obra de 50 artistas portugueses e brasileiros, revelou essa
clivagem a Patrícia Mourão.
“Havia muitos trabalhos que privilegiavam a boca do
corpo. Filmes com planos fechados de boca, também
muito próprios de uma produção brasileira dos anos 70.
Ficava muito óbvio o estranhamento entre aquela imagética e o tempo em que a gente estava”, explicou numa
conversa telefónica. “A primeira leva de aberturas de exposições veio com Farsa. Então, depois de sete meses,
reaprendendo a estar na rua, no espaço público, encontrar aquele tipo de imagens era quase didáctico sobre o
corte que tinha acontecido — porque a exposição mostrava
exactamente aquilo que a gente precisava esconder. Foi
absolutamente perturbador, como se tivessem dois tempos que não pudessem conviver mais.”
Com a quarentena, a curadora de cinema desenvolveu
também uma espécie de fobia em relação às imagens em
movimento. “Durante um tempo longo, cinco a seis meses, não consegui ver nada no computador em movimento. Só conseguia ler. Acho que isso teve que ver com
um excesso de consumo de imagem em movimento,
porque a gente viveu uma espécie de síndrome maníaca
de consumo de imagens, de produção de imagens. Foi
uma forma de lidar com todas as angústias de Março,
Abril e Maio, porque houve um corte brutal no fluxo do
tempo. Talvez ali estivéssemos só numa espécie de vómito não processado.”
Nas suas rotinas anteriores à pandemia, Patrícia Mourão já passava muito tempo a ver imagens, mas o que era
uma pesquisa individual tornou-se um excesso de programação que invadiu o computador pessoal. “Vinha da
Whitechapel, de Serralves, do MoMA, e eu, que não estava mais restrita aos meus percursos físicos em São
Paulo, de repente tinha uma live, um curador, um artista,
para ver todos os dias. A minha programação cultural,
ou o meu consumo cultural, se expandiu muito. Isso foi
absolutamente aterrorizante. Estafante. Aí bloqueei.”
Nesse boom produtivo a que se assistiu, encontrou um
esbatimento da diferença. “A sensação que tenho é que
o que vi em 2020, de um artista londrino, brasileiro, novaiorquino ou português, parece que se aproximou muito
mais. Houve uma adaptação às plataformas muito pouco
questionada. Todo o mundo se adaptou muito rapidamente à linguagem do Instagram, à linguagem das stories,
num esforço de comunicar muito rápido.”

Remediação digital
Há uma semana, no lançamento do seu último livro, o
jovem filósofo João Pedro Cachopo explicou ao público
da livraria Snob, em Lisboa, como a pandemia provocou

uma alteração da percepção do próximo e do distante.
A Torção dos Sentidos, Pandemia e Remediação Digital,
pequeno livro editado pela Documenta, começa por
fazer um mapeamento das posições filosóficas sobre a
pandemia e está escrito de forma simples com algum
humor. Está lá o erro de Giorgio Agamben, que considerou a epidemia uma invenção, embora não tenha deixado de fazer perguntas importantes; a hipótese de
Slavoj Žižek, que vê a pandemia como um potencial
golpe fatal para o sistema capitalista; a suspeita de
Byung-Chul Han, para quem a pandemia pode suscitar
uma viragem autoritária do mundo ocidental por causa
do aumento de medidas de vigilância. Entre optimistas
e pessimistas, em que se inclui a hipótese de decrescimento de Bruno Latour, mas também nomes menos
conhecidos como Emanuele Coccia, Peter Szendy, Catherine Malabou, João Pedro Cachopo procura trazer ângulos diferentes para a discussão.
O livro é provocador ao afirmar que a pandemia não
é em si mesma o acontecimento desta crise. “A minha
intuição é que o cerne do acontecimento não é simplesmente a pandemia enquanto fenómeno físico, médico,
mas as consequências das medidas tomadas para conter
a pandemia: o isolamento físico e o uso intensificado de
tecnologias de remediação digital [representação de um
media por outro media]”, diz ao Ípsilon. A seu ver, foram
esses dois factores que contribuíram para a alteração
da percepção do próximo e do distante. “O que, por sua
vez, vai afectar uma série de aspectos da nossa vida, os
tais sentidos da imaginação a que faço alusão logo no
título: a viagem, o estudo, o amor, a comunidade e a
arte. São apenas sentidos da nossa existência, que são
inconcebíveis sem essas relações de proximidade e distância. O que é a viagem senão a aproximação do remoto? O que é o amor senão uma aproximação de uma
alteridade? O que é a comunidade senão a criação de
elos de proximidade?”
Mas na arte, sublinha o também musicólogo, o discurso ficou refém de uma espécie de prós e contras da
remediação digital como o live streaming. “É muito importante abandonar os termos desse debate e perceber
que a questão é mais complexa. A relação da arte com
a tecnologia pode ter bastante a ganhar através dos novos media, mas esse ganho não tem que ver meramente
com a transmissão.”
Para João Pedro Cachopo, sobretudo no caso das artes
do espectáculo, importa compreender como a diferença
entre o próximo e o distante não tem apenas que ver
com o contraste entre o espectáculo ao vivo (com os
intérpretes próximos do público) e o espectáculo remediado (com os intérpretes distantes do público). “O recurso a tecnologias de remediação no contexto de espectáculos ao vivo já convoca o distante. E esse distante
pode assumir diversas formas — o ‘afastado’, o ‘remoto’,
o ‘fictício’, o ‘inquietante’, o ‘primordial’ —, algumas
delas metafóricas. Nada disto é inteiramente novo: as
tecnologias cuja exploração a pandemia tornou necessária já existiam e as soluções em que são utilizadas estão
mais esbatidas do que nós equacionamos. Mas os debates a que essa exploração sistemática dá lugar são potencialmente novos e acredito que possa haver uma abertura no que diz respeito à percepção do que significa
assistir a um espectáculo.”
O filósofo e musicólogo dá o exemplo da ópera Twilight
Gods, a adaptação de O Crepúsculo dos Deuses de Wagner
que Yuval Sharon montou no parque de estacionamento
da Michigan Opera Theater em Detroit. O crítico do New
York Times, Joshua Barone, escreveu que teve de combater as lágrimas, depois de eclipse da ópera que durou
vários meses, nesta espécie de mistura entre a ópera de
câmara e a casa assombrada: “Alguma coisa vai emergir
deste momento de crise na ópera. Espero que o que quer
que seja se pareça com Twilight: Gods.”
O livro de João Pedro Cachopo propõe que estejamos
o mais próximo do distante possível, como cidadãos ou
como espectadores. “É um repto a que a imaginação não
se deixe capturar pelos imaginários nacionais, que per-
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maneça o mais próxima do distante que puder. É o horror dos nacionalismos, como refiro no final, e não uma
distopia tecnológica, o que devemos temer, hoje, em
primeiro lugar.”

Distopia e militância

“Durante um tempo
longo só conseguia
ler. Isso teve que ver
com um excesso
de consumo
de imagem, porque
a gente viveu
uma síndrome
maníaca de consumo
de imagens,
de produção
de imagens.
Talvez estivéssemos
só numa espécie
de vómito
não processado”
Patrícia Mourão,
crítica de cinema

O dramaturgo Tiago Rodrigues, director do Teatro Nacional D. Maria II, acabou de apresentar em Lisboa, no
CCB, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, escrita e
encenada já durante a pandemia, que aborda o perigo
do fechamento no nacionalismo com o aparecimento
dos discursos populistas em Portugal — “é uma viagem
distópica do que poderá ser os próximos oito anos de
vida política no país”.
Passada no território alentejano de Catarina Eufémia,
numa Baleizão que avançou até 2028, conta a história
de uma família que tem a tradição de matar fascistas, já
lá vão mais de 70, até que é confrontada com a dúvida
de um dos seus membros.
Tiago Rodrigues sente que dos oito actores da peça
emana uma energia especial, porque têm sede de fazer
teatro. Essa é a diferença mais visível passados dez meses sobre o início da pandemia: “Quando meses de contacto com o público se vão reduzir a duas noites, é completamente diferente. Foram pessoas que se isolaram
durante semanas para garantir que estavam protegidas
agora. Isto é uma energia que é palpável. Vivemos sucessivos cancelamentos desde Maio, quando a peça
devia ter sido estreada. Conseguimos encontrar duas
noites no CCB e apresentá-la ao público em Lisboa, antecipando a estreia no D. Maria em Abril.”
Se os actores estão ávidos de teatro — a peça devia
estar numa digressão em França com a apresentação de
47 espectáculos —, Tiago Rodrigues encontra a mesma
urgência no público. “Muitos artistas sentem que o público quer saciar-se de teatro, não só por causa deste ano
péssimo que vivemos mas também porque está mais
militante — ou seja, vai ao teatro como uma forma de
apoio àquela parte da sua vida e às pessoas que a preenchem. No CCB foi nítido que o público queria absolutamente estar ali. Não é fácil neste momento sair de casa
e tomar a decisão de ir para uma sala como o Grande
Auditório, onde vão estar 600 pessoas, por muito que
as regras de segurança sejam rigorosas. O que reparo
em muitas salas onde tenho ido é que o público vem com
essa energia. Vem de peito aberto para apoiar aquela
parte da nossa sociedade e com uma grande abertura
como espectador.”
Se há algo que vai acontecer às formas teatrais — “Não
tenho dúvidas de que a pandemia vai transformar o
modo como fazemos teatro, como vemos teatro, como
artistas e público se relacionam” —, Tiago Rodrigues
lembra que o teatro foi fortemente afectado pela ausência de público ou pelas limitações à sua presença e que
ainda é difícil fazer profecias. Em relação a coisas mais
práticas, pensa que a antecipação dos horários é algo
que poderá estar para ficar e que vê como uma sequela
positiva. “No futuro os horários serão mais cedo e isso
aprendemo-lo agora com o recolher obrigatório, mas
sobretudo por causa da felicidade do público. Já fazíamos alguns espectáculos às sete da tarde, mas percebemos agora que podemos antecipá-los a todos.”
Com Patrícia Mourão a sublinhar que se assistiu durante a pandemia a uma uniformização do discurso em
volta de determinados temas, a curadora concorda com
João Pedro Cachopo de que é preciso pensar a tecnologia como um aliado. “Subjectividade tecnológica não é
necessariamente um desagenciamento, uma perda de
poder crítico. Acho que uma subjectividade ecológica,
ou uma apropriação e manipulação de uma subjectividade tecnológica, pode vir junto com uma preocupação
ecológica.” Nestes universos, surgem seres híbridos,
ciborgues, uma mistura entre humano, animal e tecnologia, de que os filmes do português Pedro Neves Marques são um exemplo.
Podemos imaginar o que vem aí depois da pandemia?
— perguntamos a José Gil. “Sim, mas a curto prazo; ter

uma ideia a médio e a longo prazo já não é possível.
Quando me pergunta o que é que vai ficar do que a
pandemia nos ensinou, fico com a impressão que nada
é para ficar, porque os tempos que vêm serão de uma
grande instabilidade. Uma das quase certezas que podemos ter é que a instabilidade vai tornar-se, paradoxalmente, cada vez mais regular. O que significa que não
vamos ter, afinal, uma sociedade digital.” É o que o filósofo de O Tempo Indomado defende no ensaio que
fecha o livro e a que chamou Catástrofe e Revolução. “A
grande transformação em que a economia e a política
ficassem dependentes dos dispositivos digitais não vai
simplesmente acontecer pela simples razão de que a
instabilidade vai acelerar por causa das alterações climáticas.”
A pandemia funcionou como o arauto da catástrofe
que pode conduzir à revolução. “Inaugurou o tempo da
instabilidade permanente, que se instalou para ficar. E
isto é uma novidade absoluta”, escreve o autor. “Nós
estamos sempre à espera — afirma ao Ípsilon — de voltar
a uma sociedade estável, porque tudo o que vivemos até
agora, em todas as sociedades humanas, se projectou
sobre um fundo de estabilidade, de regularidade, mas
as alterações climáticas vão criar um tipo de quotidianidade que vai subverter tudo. Vai haver imensas deslocações, perturbações, cada vez mais próximas umas
das outras: um cataclismo nas Filipinas, uns meses depois mais incêndios na Califórnia ou uma nova seca
extrema no Alentejo. Cada vez mais haverá uma globalização da catástrofe.”
Nada desta visão pode ser considerada pessimista?
“Não, não, não sou pessimista. Chamava pessimista ao
António Guterres? Era disto que falava [o secretáriogeral das Nações Unidas] no último discurso e no penúltimo. Essa é a única condição para que possamos
enfrentar lucidamente o que aí vem e que ameaça destruir--nos. Estou a dizer isto porque leio os cientistas.
Há uma coisa de que as pessoas não se dão conta — porque para se poder viver é preciso não se darem conta
—, mas o anúncio do fim do mundo foi feito pela primeira vez na história da humanidade por cientistas. Não
foi por religiosos, fanáticos, milenaristas, profetas, é a
ciência que diz: a extinção da espécie é uma possibilidade provável, se não fizermos nada. Se alguém dissesse
em Setembro de 2019 que vinha aí uma pandemia extraordinária que iria paralisar a economia global, nós
dizíamos-lhe imediatamente: ‘Mas tu és de um pessimismo extraordinário...’”
Por isso, cabe ao filósofo apelar à acção, como é proposto nas últimas páginas do ensaio, num texto em que
não deixa de citar a filósofa Isabelle Stengers e o seu
livro No Tempo das Catástrofes: “A palavra ‘revolução’
reapareceu no vocabulário ecológico e científico, mas
hesita ainda em reocupar um lugar na terminologia
política.”
Neste tempo do Antropoceno, surgem obras como o
Concerto para Bioceno, também chamado Concerto
para 2292 Plantas, produzido pelo Gran Teatre del Liceu,
a ópera de Barcelona, uma intervenção do artista visual
Eugenio Ampudia, que correu os jornais mundiais
quando foi apresentada em Junho e está agora na capa
do Ípsilon, mostrando como se expandem as questões
do pós-humano, da multiespécie, do hibridismo. “Ficou
muito mais comum um discurso em que se está ligando
uma questão ecológica com uma questão tecnológica,
com uma modalidade meio ciborgue, não essencialista.
Seres entre o animal, o humano e a tecnologia. A própria
ideia de ficção científica, uma abordagem do presente
e do passado que não passa mais por uma recuperação
histórica, mas por uma ficcionalização especulativa de
futuros, em que tecnologia e animalidades estão mais
implicados. São coisas superinteressantes e muito potentes”, comenta a curadora brasileira. “É possível que
a gente saia dessa com um tipo de aguçamento para o
espaço e para o nosso corpo no espaço que talvez tenha
sido o grande sonho de boa parte da arte contemporânea na segunda metade do século XX.”
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Quem o viu
e quem ainda E
o vê?

VASCO CÂMARA

A experiência com
formatos no pequeno ecrã,
coloca Steve McQueen ao
lado de outros praticantes
da dimensão utópica da
televisão, como Rainer
Werner Fassbinder, Edgar
Reitz ou Maurice Pialat

PARISA TAGHIZEDEH

Eis como fomos felizes no Inverno passado.
Como entrámos para um bosque de
libertinagem mesmo
o antes de o mundo se
fechar. Como consumimos
mimos até à náusea digital
no Verão. E como depois
pois nos ofereceram a
utopia neste Inverno.
o. De Roman Polanski a
Steve McQueen passando
sando por Alberto Serra
e Carlos Reygadas: eis 2020 na vida de um
espectador de cinema.
ma. E ele existe?

is como fomos felizes no Inverno passado. E era
apenas Janeiro. O empolgamento foi culpa de
uma “criança velha”. Foi causado pela
mundivisão de um bufão e de um trágico de 87
anos. 2020 mal começava e já tínhamos J’Accuse
— O Oficial e o Espião, filme sobre o “caso
Dreyfus” que Roman Polanski tornou thriller e também
cinema de aventuras; retrato de uma sociedade prestes
a imolar-se na I Guerra e simultaneamente comédia
conjugal sobre os misteriosos (des)acordos entre o par
(como na screwball comedy clássica, Lubitsch, Hawks,
Cukor...). J’Accuse é muito mais isso do que “filme de
reconstituição histórica”...
O “man of spectacle”, como a “criança velha” Polanski
também se definiu,, esmerou-se. Comme d’habitude,
de forma serena. Com
ccriando
cr
iando os seus tumultos
tum
um artesanato de concisão, do cast à
“dramatização” dos cenários, uma economia
“dramatização
e uma secura
secu
quase no ponto da
crueldade.
O resulta
resultado, angústia e prazer,
divertimento e cepticismo, escuridão do
fatalista e lum
luminosidade joyeuse do artesão,
colocou-se deci
decididamente fora de modas. Foi
uma bofetada de
d luva branca no dito “cinema
contemporâneo”.
contemporâne
Tínhamos então algo de majestoso entre
mãos, o cinema do senhor Polanski,
que é património
p
europeu. É um dos
últimos de uma era. Sentados com
últim

J’Accuse — O Oficial e o Espião: Roman Polanski,

Como o mundo se tornou televisão,
num espaço fechado de conforto,
rituais e aos tempos da descoberta

todas as expectativas em relação ao desenrolar do “filme”
que seria o nosso de 2020, mal sabíamos que o mundo
ia ficar às escuras.
Mesmo em cima da catástrofe mal tivemos tempo de
fantasiar com Liberté, de Albert Serra. Calçámos os
sapatos dos libertinos do século XVIII que se encontram
num bosque de cruising alemão, fugidos da corte de Luís
XVI e em busca de cumplicidade para as suas práticas.
Como eles, fomos frágeis criaturas deambulando pelos
enganos do mundo sensível, à caça de absoluto. O bosque
de Liberté (na realidade foi fabricado na paisagem
alentejana, na Amareleja) era a nossa sala de cinema:
desejo, memória, colectivo.
Mas o catalão Serra, alguém que diz habitar fora da
cinefilia e que, aliás, gosta de alardear esse
descomprometimento, parecia ter percebido que essa
partilha só podia ser hoje um sonho. E por isso, e mais
do que em títulos anteriores seus, em Liberté ele esconde
menos a sua melancolia debaixo da pose de iconoclasta.
E assim, após um breve prólogo crespuscular para excitar
os rituais, e depois das cordas e das sevícias, terminando
com aquele breve, fulminante amanhecer, altura em que
as luzes se acendem como na discoteca, Liberté
desvanece-se como se tivesse sido miragem.
Foi depois disso que as luzes se apagaram em 2020.
Sabemos o que fizemos depois desse apagão. Talvez
nos tenhamos voltado para uma DVDteca, dando novo
impulso ao exercício de um olhar a partir de uma estante.
Tentativa de reinvenção para dobrar a náusea da
plataforma de streaming. Os objectos ocupam espaço,
têm existência física, interpelam, pedem que os
organizemos, desencadeiam pensamento.
Mas como o mundo se tornou um ecrã pequeno, terá
sido mais isto o que fizemos no Verão passado: o bosque
de delícias e sevícias transformou-se num espaço fechado
de conforto, os aventureiros que se dobravam aos rituais
e aos tempos da descoberta tornaram-se apenas
consumidores ávidos, impondo aos filmes o seu ritmo,
não lhes dando oportunidade para eles desenvolverem
a vida que têm no interior.
As plataformas digitais, com algumas excepções (os
irmãos Josh e Benny Safdie continuam a fazer denso
e pastoso: Diamante em Bruto prosseguiu a reinvenção
maníaca, afectiva, lúdica de uma infância, voltando à
figura do — seu — pai), as plataformas digitais, dizia,
apenas simulam o cinema: Uma Vida à Sua Frente (de
Edoardo Ponti — existe Sophia Loren, é verdade, passam
por ali referências a Una Giornata Particolare, a La
ciociara, mas não existe plano ou movimento de câmara
que não tenha sido descarregado de um catálogo de
pré-fabricados), Os Sete de Chicago (Aaron Sorkin) ou
Hillbilly Elegy (Ron Howard) serão provavelmente as
coisas dos Óscares.
Curtiz (Tamas Yvan Topolanszky), sobre a realização
de Casablanca, ou Mank (David Fincher), sobre a
construção do argumento de O Mundo a Seus Pés, de
Orson Welles, penduraram medalhinhas na farpela do
consumidor de cinefilia de trazer por casa. É dessa forma
que o serviço de streaming aparece algo cinicamente
como salvador do cinema. Orson Welles tornou-se uma
obsessão preferida destes tempos digitais, da Netflix e
artesão supremo; Roubaix, Misericórdia, de Arnaud Desplechin: regressar ao humano, à fábula

o bosque de delícias e sevícias transformou-se
os aventureiros que se dobravam aos
tornaram-se apenas consumidores ávidos

GARREL, E UM MUNDO
EM QUE SE DANÇAVA
O Sal das
Lágrimas
permitiu-nos,
espectadores,
continuar um
diálogo
antigo,
reconfortante
como um
encontro
habitual, sem
alarmes, sem
histerias, sem
pandemias

Um pouco de regularidade para este ano tão irregular:
um novo filme de Philippe Garrel, o homem dos
Amantes Regulares e dos filmes regulares, feitos num
tempo só dele e com uma regularidade dele só. O Sal
das Lágrimas permitiu-nos, espectadores, continuar
um diálogo antigo (os mais velhos dialogam com
Garrel desde os anos 60, os mais novos desde que têm
idade), reconfortante como um encontro habitual, sem
alarmes, sem histerias, sem pandemias, sem outro
cofinamento para além do estritamente voluntário.
Porque o mundo de Garrel é o mundo de Garrel; quer
dizer, também é o nosso — porque reconhecemos lá
fragmentos das nossas vidas diárias e do mundo em
que as vivemos — mas é sobretudo um mundo dele,
com as regras dele e o tempo dele (repetimo-nos). O
Sal das Lágrimas, para mais, é um filme sem “época”,
sem sinais interiores de datação (as personagens não
têm telemóveis: porque não querem ou porque ainda
não chegaram ao tempo em que vivem?), sem
urgências da “contemporaneidade”. Garrel, já o
escrevemos uma vez, é como um velho pintor que
serenamente varia e volta a variar, com os seus lápis de
carvão (o “preto e branco Garrel” já é tão orgânico que
não muda consoante os directores de fotografia),
sempre sobre os mesmos motivos, como se a idade (72
anos já, ele que filma desde os 16) lhe tivesse ensinado
a distinguir o que é espuma e poeira e “contexto”
(quase tudo) e o que é que toca no âmago das coisas
(muito pouco, mas que é o tudo do cinema dele). O
medo da morte — fabuloso André Wilms, numa
personagem de pai que fabrica caixões — e o medo de
perdermos aqueles de quem gostamos: é para lá que
se encaminha o filme, é nesse confronto com a morte
dos outros que o protagonista (Logann Antuofermo),
miúdo emocionalmente imaturo e francamente um
pouco estúpido, aprende também a tocar o âmago das
coisas, temperado com o sal das lágrimas. Demasiado
tarde para ele, bem a tempo para um espectador de
2020 ou doutro ano qualquer (as datas também são
“contexto”). Lá pelo meio, uma bela cena de dança
com miúdos numa discoteca (2020 foi bom ano para
as cenas de dança: é consultar também o Small Axe de
Steve McQueen), trazem-nos a memória de um mundo
em que se dançava. Pois, a pandemia, os
confinamentos, afinal é difícil fugirmos ao “contexto”.
LUÍS MIGUEL OLIVEIRA
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Com o seu western das emoções, O Nosso
Tempo, Reygadas reclama a destruição da prosa;
com Liberté, de Alberto Serra, o espectador
deambulou pela sala escura à caça de absoluto

e por exemplo. Ontem foi com o resgate de The Other
Side of the Wind, hoje é com Mank: a sua figura serve à
perfeição como instrumento de uma estratégia de
ocupação porque tudo nele pode fazer crescer os
adjectivos, “génio”, “rebelde”, “maldito”, etc., e a
história encher os olhos e ser exemplarmente
consumida.
Em que espectadores nos tornámos?
Desaparecemos.
Houve um festival de cinema em tempos de pandemia,
Veneza. Provou que era possível estarmos juntos sem
adoecermos. Mas foi conquista amargo-doce: um back
to basics ao cinema, sem ruídos, sem a distracção das
feiras, sim; mas, com as salas com capacidade para
milhares preenchidas com apenas algumas dezenas
(menos jornalistas presentes e também as estratégias
sanitárias a funcionar), vislumbrámos talvez o futuro:
um dia tudo pode passar sem a nossa presença juntos.
Quem viu O Que Arde, de Oliver Laxe, em que uma
personagem intensamente habitada mas lacónica, como
que possuída, mistério ambulante, em suma, testa o seu
acordo com a paisagem? O filme é como essa personagem
de pirómano: não se socorre de alibis psicológicos e
permanece insondável a deflagrar.
Parece não ter restado um espectador vivo para
experimentar O Nosso Tempo, de Carlos Reygadas,
que apareceu como um animal ferido de morte. Sendo
um título de 2018 que só foi lançado este ano na
reabertura das salas em Portugal, chegava então nesse
já instalado princípio do que passaram a ser (serão?) os
novos e os nossos tempos. Marcando o seu território
como um animal violento, orgulhoso mas, segundo o
próprio Reygadas, ferido pelo desequilíbrio de forças
nos combates que se travam com o “cinema televisão”
— foi assim que o cineasta mexicano terminou a nossa
conversa num Festival de Veneza: “Temos conteúdo,
conteúdo, conteúdo. Há muito poucas pessoas,
jornalistas inclusive, a apoiar aqueles que se recusam a
fazer conteúdo e que tentam fazer outra coisa.” Como
Reygadas, que reclama a destruição da prosa, das
convenções da sintaxe, que adianta os sons e as imagens
às palavras e que propõe, em várias sequências do seu
western das emoções, outras formas de comunicação.
Não há palavras que façam justiça a Roubaix,
Misericórdia, de Arnaud Desplechin. O sortilégio, da

ordem da fábula (sendo, no essencial, um filme baseado
numaffaire real e escabroso, “reconstituindo”, palavra
que aqui não deveria ter lugar, um crime no Norte de
França, que aconteceu em 2002 e a que qualquer reality
TV chamaria um figo), vem-lhe da superação da matéria
jornalística e sociológica para propor o regresso ao
humano. O que deveria ser um lema da condição de um
espectador de cinema. Numa esquadra de polícia de uma
cidade socialmente deprimida, polícias e criminosos
esvoaçam a dois palmos acima do chão.
Há algo que poisou, mais de 25 anos depois, no
tremeluzente Chungkin Express, de Wong Kar Wai. É hoje
um filme que esvoaça menos do que antes, de que
conhecemos demasiado bem o fluxo da música e das
imagens; é um filme que hoje não conseguimos já
experimentar porque estamos sempre a antecipá-lo. Mas
tornou-se mais “humano”, menos escondido pelos seus
efeitos, menos esfuziante, mais triste e grave.
A memória não tem prazo de validade, ao contrário
das latas de ananás: este regresso aos “clássicos” do
cineasta de Hong Kong serve como reminder de um outro
tempo de espectadores — portanto, em memória de
outros espectadores, até nas filas que se fazem à porta
do Nimas, em Lisboa, e que constitui a visão de uma
imensa saudade.
É isto o que, quando 2002 chegava ao fim, Steve
McQueen nos veio dizer com o projecto Small Axe que
fez para a BBC: cinco filmes, cinco experiências de
duração variada e variações a partir de expectativas
sobre os géneros (do musical ao filme social, passando
pelo thriller liberal à americana), que McQueen
transcende e que é um longo filme sobre a experiência
negra na Londres dos anos 60 aos anos 80.
Este fôlego na educação do espectador, uma memória
pessoal, no caso do realizador de Vergonha, dos tempos
de experimentação com os formatos dramáticos na BBC,
coloca McQueen ao lado de outros praticantes de uma
vocação utópica da televisão, como Rainer Werner
Fassbinder (Berlin Alexanderplatz, Eight Hours Don’t
Make a Day, Bird on a Wire), Edgar Reitz (Heimat) ou
Maurice Pialat (a extraordinária mini-série La Maison des
Bois). Esta propulsão está ausente daquilo a que se chama
hoje a golden age televisiva. Small Axe é, por isso, in
memoriam.
Valeu, Steve, pela utopia neste Inverno.

Sabemos o que fizemos depois do apagão. Talvez nos tenhamos voltado
para a DVDteca, exercitando o olhar e a memória a partir de uma estante.
Os objectos ocupam espaço, interpelam-nos, desencadeiam pensamento
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O ÚLTIMO ANO, EM MALMKROG
A estreia em
Portugal de
Malmkrog, no
finasl de um
ano
desastroso
para o cinema
em sala, tem
qualquer
coisa de
quixótico. De
insistir em
acreditar no
poder do
cinema para
nos fazer
pensar, para
nos
transportar

Em O Último Ano em Marienbad, Resnais encenava idas
e vindas incertas numa mansão palacial de cujo campo
de forças parecíamos, espectadores e personagens,
incapazes de sair. E Malmkrog, de Cristi Puiu, é isso, só
que em vez de estarmos lá fora, no jardim-labirinto
(infernal, para citar o Buñuel que redescobrimos em
2020), estamos dentro de casa, ao mesmo tempo
dentro e fora do tempo, observadores impotentes mas
ansiosos de um mundo que não nos pede licença para
mudar enquanto o diabo esfrega um olho.
Ironia das ironias: é na experiência colectiva, temporal,
da sala escura que a Europa à beira da desintegração
de Malmkrog ganha toda a sua gravidade, mas o
malfadado covid-19 tolhou quaisquer ambições
comerciais que o mastodonte romeno pudesse ter. A
sua estreia em Portugal, à beira de um ano desastroso
para o cinema em sala — esta e a de outros
monumentos: O Nosso Tempo de Carlos Reygadas, O
Paraíso, Provavelmente de Elia Suleiman, O Que Arde
de Oliver Laxe, A Criança Zombi de Bertrand Bonello,
Mulherzinhas de Greta Gerwig, A Vida Invisível de
Eurídice Gusmão de Karim Aïnouz, e acima de todos
eles o Retrato da Rapariga em Chamas de Céline
Sciamma — tem qualquer coisa de quixótico. De insistir
em acreditar no poder do cinema para nos fazer pensar,
para nos transportar, quando ao nosso redor tudo se
afunila para as “plataformas” de consumo caseiro.
Uns queriam que Christopher Nolan “salvasse” o cinema
— mas se o cinema for salvo, sê-lo-á pelos espaços de
liberdade que ainda se vão abrindo pelo meio das
formatações. Espaços que passam pela presença física
do corpo como central à experiência — como a
corporealidade tangível, sensorial, de Lovers Rock de
Steve McQueen e David Byrne’s American Utopia de
Spike Lee, libertos de qualquer força da gravidade
terrestre para alcançar uma dimensão superior. Ou que
passam pela compreensão de que sem o toque (de que
tanto fomos privados em 2020) não passamos de
invólucros, como nos diz a “vida escondida” com gato
de fora de Soul de Pete Docter e Kemp Powers.
A questão é que Soul, Lovers Rock e os restantes
imperdíveis filmes de Small Axe,e tantos outros só
existem, hoje, na sala de estar e não na sala de cinema.
E nem por isso deixam de nos convidar para nos
deixarmos perder nas suas imagens, nos seus sons,
nos seus corpos; convites à viagem (para o infinito e
mais além) lançados por entre um mundo que nos
pede (quando não nos exige) que apenas olhemos. É
de explorar os limites que falamos aqui — e, mesmo
em ano de pandemia, essas explorações não faltaram,
felizmente, em sala, em casa, em festivais. Se calhar, o
cinema não precisa de ser salvo; precisamos de
apenas de o ver onde ele está agora. Podemos
começar por Malmkrog, por exemplo. JORGE MOURINHA
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Um mundo
sem espectáculos:
não é uma distopia,
foi a realidade
100% Pop
De Nora Chipaumire

Durante três meses,
a pandemia esvaziou radicalmente
palcos e plateias. Privado do ritual
catártico e fundacional do teatro e da
dança ao vivo, o público procurou
sucedâneos e depois festejou o
regresso às salas. Não as reencontrou
“como dantes”, mas reinventou-se
com elas, assumindo o privilégio e o
fardo fatalmente aumentados de ser
testemunha — no limite, a única — de
espectáculos mais frágeis e mais
fugazes do que nunca.

ANDRÉ DELHAYE

PORTO. Auditório de Serralves

DANIEL ROCHA

Marlene
Monteiro
Freitas, Mal —
Embriaguez
Divina:
um dos mais
fulgurantes
acontecimentos
em palco
deste 2020

T

estemunhar era a palavra de ordem, o imperativo
moral, que havia nas entrelinhas desse portento
com que, transpondo várias dificuldades
praticamente intransponíveis (entre as quais
uma pandemia e um lockdown), Marlene
Monteiro Freitas marcou o ano de 2020 das
únicas três comunidades de espectadores — repartidas
por Hamburgo, Viena e Lisboa — que tiveram o privilégio
de assistir a Mal — Embriaguez Divina. Seguramente
um dos mais fulgurantes acontecimentos em palco deste
2020 em que tais proclamações se tornaram radicalmente
inseguras ou mesmo absurdas — sobretudo num terreno
instável como o das artes vivas e portanto vulneráveis
ao contágio e à doença —, a nova criação desta coreógrafa
nascida em Cabo Verde, radicada em Portugal e cada vez
mais inscrita na cena internacional foi uma das
incontáveis vítimas não mortais da covid-19:
sucessivamente adiada, sucessivamente cancelada
(inclusive a menos de duas horas de subir ao palco, após
teste positivo de um dos bailarinos, como aconteceu em
Outubro no Teatro Municipal do Porto, onde deveria ter
“coroado” um ciclo inteiramente dedicado à obra de
Marlene), tornou-se privilégio daqueles que conseguiram
vencer as lotações impositivamente reduzidas a metade,
as carreiras brutalmente encurtadas, os horários
subitamente impraticáveis, e garantir um lugar.
Mais do que nunca, em 2020 foi preciso estar no lugar
certo (por exemplo: no concelho certo) à hora certa
(por exemplo: num sábado às 10h da manhã) para poder
testemunhar a vida que, apesar da mortandade, houve

TRISTRAM KENTON

INÊS NADAIS

100% Pop, espectáculo-manifesto em que
a zimbabweana Nora Chipaumir vergastava
o público com o chicote da culpa colonial

Embriaguez Divina), muito mais do que um encontro,
nada menos do que um encontrão.

O antes
15 de Fevereiro de 2020. O novo coronavírus já não é só
um “vírus chinês”. O caos ainda não se abateu sobre o
Norte de Itália, mas há casos de infecção em vários países
da Europa. Em Portugal, porém, a ficha continua limpa e
o espectáculo pode continuar. É assim que aterram no
grande auditório do Teatro Rivoli, no Porto (e, dias depois,
na Culturgest, em Lisboa), 25 bailarinos — aquilo a que em
linguagem pós-coronavírus chamaríamos um ajuntamento.
Já não recordamos o que vimos da maneira como o vimos:
reconstituímo-lo agora de memória com os olhos que a
pandemia deformou, sujeitos aos reflexos condicionados
que ela induziu, e 10000 Gestes, de Boris Charmatz,
reaparece-nos como um dilúvio de toques e de encontrões,
uma monumental parada de contágios, um suicídio
colectivo, um obituário.
Se o espectáculo do francês era já originalmente
cemitério — um cemitério de gestos, pois nenhum se
repetia ao longo da peça: cada movimento se tornava
movimento descartado, morto, enterrado —, outros que,
vistos então, eram pura adrenalina, pura vida, parecem
hoje fantasmas irressuscitáveis de palcos passados,
libertariamente avessos a distâncias de segurança e
quartas paredes, libertariamente abertos à contaminação
entre artistas e espectadores. Já mais em cima do estado
de emergência que estava para chegar, o encontrão no
Au d i t ó r i o d e S e r r a l v e s c o m 100% Pop,
espectáculo-manifesto em que a zimbabweana Nora
Chipaumire vergastava o público com o chicote da culpa
colonial, aqui e ali reencarnando xamanicamente em
Grace Jones, é hoje outra dessas memórias pré-históricas:
uma memória de saliva e suor, de intimidade consentida
e invadida, do tempo em que ver espectáculos era
perigoso.
E factualmente perigoso se tornaria de facto em breve.
A 4 de Março sabia-se que o quinto infectado com o novo
coronavírus em Portugal era professor na Escola Superior
de Música e Artes do Espectáculo do Porto, três dias depois
o Teatro São João festejava o seu centenário sentando na
plateia centenas de pessoas, incluindo algumas que hoje
seriam imediatamente isoladas por exposição a e

Portentoso
monodrama
em que
Jonathan Uliel
Saldanha
explora
questões
ligadas aos
domínios do
verdadeiro
e do falso,
à fabricação
e venda da
verdade e aos
aparatos do
capitalismo

As luzes apagaram-se
e estávamos
sozinhos em casa
com a TV, os livros,
os discos, os filmes.
Habituados à
experiência bastarda
de ver espectáculos
em vídeo
10000 Gestes
De Boris Charmatz
coreografia
PORTO. Teatro
Municipal Rivoli;
LISBOA. Culturgest

JOSÉ CALDEIRA

no teatro e na dança em Portugal. E testemunhar passou
portanto a ser também a palavra de ordem, o imperativo
moral, do espectador pandémico. A sua missão,
porventura impossível.
No caso de Marlene, cujo historial de escasso
enraizamento nos palcos nacionais deveria ter sido
contrariado este ano, 2020 esteve aquém da promessa
da overdose há muito devida com que salivávamos em
Janeiro: antes do cancelamento in extremis de Mal, já a
possibilidade de revisitar no Teatro D. Maria II, em
Lisboa, expandindo o seu espectro inicial de
“testemunhas”, a peça que a levou ao Leão de Prata da
Bienal de Veneza, Bacantes — Prelúdio para uma Purga
(2017), se vira gorada (valeu, ainda assim, a apresentação
que o GuiDance — Festival Internacional de Dança de
Guimarães conseguira fazer da peça em Fevereiro, mês
pré-pandémico). Mas para todos os artistas de palco, e
para todos os seus espectadores, talvez esta tenha sido
uma temporada de desencontros. O que terá feito de
cada encontro, nos casos em que ele se produziu (como
nessa noite de Setembro em Viena em que de máscara,
numa cadeira desinfectada, sem outros seres humanos
imediatamente à esquerda ou à direita, e depois de
deixar um contacto de emergência para o caso de…,
assistimos esse objecto em transe que é Mal —

UMA CONSTRUÇÃO CÉNICA E SONORA
QUE DESORIENTA OS SENTIDOS
Parece que estamos numa rave, ou
dentro de uma curta de ficção
científica, ou numa corrida de
carros, ou numa frente de guerra,
Porto, Teatro
ou numa floresta sintética com
Municipal Rivoli
animais em bando a passarem por
nós à queima-roupa. Mercúrio
Vermelho, a mais recente construção cénica e sonora
do artista e músico portuense Jonathan Uliel Saldanha,
mergulha-nos num percurso acústico e plástico que
assalta o corpo, que turbina e desorienta os sentidos (há
muito que não estávamos rodeados por um
soundsystem tão potente).
Objecto híbrido situado nas fronteiras entre as artes
performativas, as artes visuais e a música, este projecto
é o primeiro trabalho de Jonathan Uliel Saldanha
enquanto artista associado do Teatro Municipal do
Porto, e também a primeira das várias pontes
Kampala-Porto que o criador quer construir daqui para
frente, após ter passado seis meses a viver e a trabalhar
na capital do Uganda (o capítulo zero desta sinergia é
Lithium Blast, o magnífico álbum que lançou este ano
com os Kampala Unit).
Como é habitual nas suas peças para palco, o
pensamento dramatúrgico e performativo é, em boa
parte, trabalhado através do espaço, da sua
arquitectura e dos seus objectos cénicos, sempre em
tensão e intersecção com o som — um dos momentos
mais impressionantes é a coreografia de grupo feita
com robôs de luzes LED, relampejante e vertiginosa. Já
o espectador faz as vezes do performer: é o nosso
corpo que filtra a torrente de estímulos visuais e
sonoros, enquanto ouvimos um monólogo para voz
sintética sobre as histórias, os mitos e as teorias da
conspiração em torno do mercúrio vermelho. O artista
ugandês Biga Yut, hipnótico e intrigante na sua
performance em vídeo, é o vampiro-oráculo que guia
este singular e portentoso monodrama em que
Jonathan Uliel Saldanha explora questões ligadas aos
domínios do verdadeiro e do falso, à fabricação e venda
da verdade e aos aparatos do capitalismo.
Mercúrio
Vermelho,
de Jonathan
Uliel Saldanha

MARIANA DUARTE

Um dilúvio de toques e de encontrões,
uma monumental parada de contágios,
um suicídio colectivo, um obituário
ípsilon | Quarta-feira 23 Dezembro 2020 | 11

Custódia Gallego é a intérprete, melhor, é a mãe
que destila sofrimento e contamina quem a vê

CATARINA NO MOMENTO
DA DÚVIDA
Portugal em 2028, nas maõs de um
governo de extrema-direita. De um
governo populista. De um governo
fascista. Legitimado pela tolerância
com que os democratas sempre
LISBOA. Teatro
toleram os anti-democratas.
Nacional
D. Maria II
Quando chega o dia de Catarina se
iniciar na tradição familiar de
assassinar um fascista por ano para
vingar a morte de Catarina Eufémia e castigar todos
aqueles que instigam e se alimentam da violência e do
ódio (no caso, em especial, aqueles que perpetram ou
que são cúmplices do feminicídio), a dúvida instala-se. E
a dúvida pergunta até onde pode ir a defesa dos valores
democráticos, mas também até onde se pode permitir
que o poder seja ocupado por quem defende a
supremacia de uns relação a outros. Catarina hesita
porque sabe que em ambas as escolhas a democracia
está em perigo: exercer a violência sobre o outro e
chamar a si a justiça é trair os seus valores; deixá-lo
espezinhar vidas alheias sem nada fazer é alinhar-se
com os cúmplices. E não é acidental que Tiago
Rodrigues escolha como fascista presa desta família o
autor dos discursos do partido que chegou a São Bento:
as palavras têm peso, têm uma extraordinária
capacidade de manipular e de induzir comportamentos.
As palavras, os discursos, são também acção.
Tiago Rodrigues põe-nos a olhar para um país ficcional
daqui por oito anos, para nos lembrar que o tempo de
deixar a ficção na gaveta da ficção é agora. Porque
aquilo que Catarina e a Beleza de Matar Fascistas
transporta não é o apelo à violência — embora
questione em que momento o seu uso passa a ser
defensável; aquilo que nos traz é a ameaça
representada pela normalização do ódio no discurso
público, com a relativização, uma vez mais, de que são
apenas palavras e opiniões. Num espectáculo
perturbador e fascinante que revolve as entranhas
através daquilo que nos mostra das várias formas de
abuso de poder, encontramos também como parceiro
perfeito o Ricardo III com que Thomas Ostermeier nos
atirou com estrondo para 2020. Os alertas são
semelhantes: é preciso ter cuidado a quem se estende a
escada do poder. Porque há sempre quem esteja
disposto a tudo para trepá-la e queimá-la em seguida.
Catarina e a
Beleza de Matar
Fascistas
De Tiago
Rodrigues

CUSTÓDIA, A MÃE
Há uma mulher em palco, vestida
de vermelho. Está possessa. Mas
não é só por velar um filho, como se
LISBOA. Teatro
pode pensar. Não é nenhuma
da Trindade
carpideira. Antes porque as
memórias adicionaram sofrimento,
juntaram raiva à frustração e à perda e à impotência. E
agora chegou o momento da catarse. Custódia Gallego
é a intérprete, melhor, é a mãe que destila sofrimento e
contamina quem a vê em Maria, a Mãe.
Ora, tudo acontece num contexto, e o contexto no qual
a actriz mostra, outra vez, a sua excepcionalidade entre
pares, começa a ser criado por um oratório, uma
daquelas caixas de madeira portáteis que acolhiam
José, Maria e Jesus e passavam temporadas em casa
dos paroquianos. Foi a partir desse objecto, em
antanho parte do dia a dia do lar católico e beato, que
Elmano Sancho construiu esta peça complexa e
excepcional como a sua principal personagem. Tudo
para “escrever sobre o pai na ausência da mãe, sobre a
mãe na ausência do pai e sobre o filho na ausência dos
dois.” Criador dado à reflexão sobre o assunto e às suas
consequências, como um praticante da dúvida
persistente, Sancho cumpre aqui mais uma etapa de
um caminho praticamente único de investigação e
criação e explora com subtileza a comparação
impossível a que sujeita a protagonista, evocando e
questionando o sagrado como quem recusa aliviar o
sofrimento quando a realidade, cruel e terrena, se
apresenta definitiva.
Voltando ao princípio, nesta peça, rara na sua criação e
desenvolvimento, Custódia Gallego é o modelo da dor
que, aos poucos, desvela o seu mundo e os seus
sonhos desfeitos como uma cruz obrigada a carregar,
como a família que lhe foi atribuída e pela qual é
relutantemente responsável, graças a uma convicção
inspirada que arrasta a personagem e a audiência para
um território algures entre o sonho e a realidade lúcida
e inevitável da morte que desafia quando questiona a
razão. De certo modo, a sua representação suspende o
tempo. Existe para lá dessa convenção. E encanta ao
criar uma espécie de buraco temporal onde nos
podemos refugiar sempre que lembrarmos o
(esperemos) pior ano das nossas vidas.
Maria, a Mãe
De Elmano
Sancho

RUI MONTEIRO
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GONÇALO FROTA

Aquilo que a peça nos traz é a ameaça
representada pela normalização do ódio
no discurso público

Talvez…
Monsanto
De Ricardo
Pais
PORTO. Teatro
Nacional
São João

A jóia
preciosa,
encontrada
num Portugal
passado mas
que também
é presente
e futuro

e “contacto suspeito”, para ver um espectáculo que
com 13 anos em cima se mostrava ainda mais
incandescente, prodigioso, definitivo. A 18 de Março o
Governo decretava o primeiro estado de emergência. E
durante três meses pensámos que se a última peça de
teatro da nossa carreira de espectadores tal como a
conhecíamos fosse esse Turismo Infinito de Ricardo Pais,
então a vida não nos tínhamos corrido mal.

O durante
A distopia impensável de um mundo sem espectáculos
foi-nos dada a ver — a viver — de Março a Junho. Um
problema do primeiro mundo, só que não, atendendo à
profunda e fundacional contiguidade entre a experiência
humana e formas rituais de catarse colectiva como o
teatro. Vimo-nos privados da reiteração (e da adulteração)
capitalista desse ritual, sim, mas também da sua radical
potência refundadora, desse aqui e agora vivido entre
estranhos reunidos numa assembleia em que se funda a
cidadania desde a Grécia antiga — e ficámos mais pobres.
Dizia Olivier Py ao Libération em Outubro, quando pôde
fazer o seu festival de substituição: “Um mundo sem
Festival de Avignon é menos belo.”
De súbito, recordemos, as luzes apagaram-se e
estávamos sozinhos em casa com a televisão, os livros, os
discos, os filmes. Habituados, os jornalistas, os críticos,
os profissionais, à experiência não “radicalmente nova”,
mas bastarda, de ver espectáculos em vídeo — para
retomar, contrariando-a, a formulação que o sociólogo
Bruno Monteiro partilhava com o Ípsilon no final de Maio,
num artigo em que também aparecia a palavra
“testemunha” —, houve quem se encharcasse em
sucedâneos, e quem os declinasse. Os arquivos mortos
dos teatros ressuscitaram para uma segunda vida online,
matando a fome de espectáculos com enlatados. Para
quem não gosta de comida requentada (ainda por cima
no micro-ondas), foi um inferno mas também um paraíso.
Nada a estrear, nada a comentar. O fim das longas jornadas
de trabalho ingloriamente seguidas de correrias
tresloucadas até ao teatro para ver (sem pausa para jantar,
ou sequer para respirar) uma porcaria qualquer — porque
enfim, nos tempos em que os teatros não estavam
fechados, também havia maus espectáculos. E então

Quando as luzes dos teatros v
de máscara em salas
de separação
p ç

JOÃO TUNA

Joana Craveiro se entregou 25 de Abril adentro, Lisboa
afora, em directo para o YouTube.
Acompanhadas a partir de casa, no rectângulo
diminutivo do computador, as muitas (nove?) horas de Na
Cidade Lavada e Livre foram mais do que a evocação
activa, em tempo real, e no espaço público que a pandemia
entretanto esvaziara, de uma revolução vagamente
perdida. Nas suas interferências, nas suas falhas técnicas,
na sua exposição aos caprichos do tempo, aos obstáculos
do espaço e ao cansaço acumulado do corpo, o espectáculo
solitário da actriz e encenadora do Teatro do Vestido
tornou-se lembrete da precariedade irredutível do teatro
— e transformou-se em saudades dele.

JOANA CRAVEIRO

O depois

Na Cidade
Lavada e Limpa
Joana Craveiro
LISBOA

Evocação de uma revolução
vagamente perdida

viciámo-nos (e anestesiámo-nos) no streaming (mas essa
é outra história, que se contará lá para a página 20).
Em dias festivos, abrimos excepções. E assim pudemos
ser testemunhas de proezas irrepetíveis — assim foram as
artes vivas em 2020: mais frágeis e mais fugazes do que
nunca — como aquela a que, a convite de Patrícia Portela
(que a partir do Teatro Viriato, em Viseu, difundiu talvez
a única verdadeira programação nacional de artes
performativas digna desse nome durante o confinamento),

A 1 de Junho, quando as luzes dos teatros voltaram a
acender-se, estávamos de máscara em salas semi-vazias e
a pelo menos um lugar de separação do nosso semelhante
mais próximo. Voltámos a ser espectadores, quisemos
testemunhar, mas nem sempre correu bem. Desde então,
esta passou a ser uma história de espectáculos não vistos,
falhados, perdidos: os 20 anos da Circolando (20.20), o
Tchékhov expandido de Tónan Quito (A vida vai
engolir-vos), o reencontro com Genet de Nuno Cardoso
(O Balcão), a maratona Mónica Calle (Este é o Meu Corpo),
o terrorismo anti-fascista de Tiago Rodrigues (Catarina
e a Beleza de Matar Fascistas), e por aí fora. Um complot
de carreiras curtas, horários impraticáveis, lotações
esgotadas e distâncias intransponíveis fez com que deles
não reze a nossa história. Mais grave ainda: dela não rezam
os outros espectáculos que nem sequer sabemos nomear,
os que viriam ter connosco sem que os tivéssemos
assinalado, sem que ninguém nos tivesse recomendado,
numa sala por acaso, ou no festival que afinal não se
realizou, ou que se realizou longe do lugar a que por
determinação governamental ficámos legalmente
confinados em folgas, feriados e fins-de-semana
prolongados, e que descobrimos agora, com inveja e certa
culpa irracional, em listas alheias.
Desta história rezam, ainda assim, mais alguns
encontrões — além do encontrão visceral, passional com
a inteligência tóxica e a libertina feitiçaria do Mal… de
Marlene Monteiro Freitas. O corpo nu, e à mercê de tudo,
de Wagner Schwartz na nova versão de La Bête [a.C.
d.C], depois das tenebrosas acusações de pedofilia a que
foi sujeito no Brasil bolsonarizado e boçalizado
(testemunhado por sorte na apresentação única do ciclo
20 Volts, da Circolando); a jóia preciosa, encontrada num
Portugal passado mas que também é presente e futuro,
de Talvez… Monsanto, de Ricardo Pais (testemunhada
por sorte numa manhã de sábado, minutos antes de mais
um recolher obrigatório); e os 20 minutos de pura
apoteose cénico-videográfico-cinemático-coreográfico-sonora que estão em Mercúrio Vermelho, de
Jonathan Saldanha (testemunhada por sorte em hora
de ponta, apesar da lotação esgotada em contrário).
Missão ingrata e impossível, a do espectador de 2020
na hora do balanço. E talvez nada resuma mais
exemplarmente a precariedade e o privilégio que foi ser
testemunha deste tempo do que a fatídica coincidência
de à hora em que este texto se escreve, e a menos de um
quilómetro do lugar onde ele se escreve, estar em palco
pela segunda e última vez aquele que — dizem-nos, mas
a pandemia não nos deixou ir confirmar — será talvez
não o espectáculo do ano, mas o espectáculo dos últimos
20 anos.

s voltaram a acender-se, estávamos
s semi-vazias e a pelo menos um lugar
do nosso semelhante mais próximo
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Que
paisagens
eram estas?
As de Nikias
Skapinakis
mas também
as nossas,
sem
dramatismo,
aceitando
a leveza densa
da pintura,
o seu gesto
primitivo
e espantado
face à luz
Paisagens.
O preto no
branco da tela
Nikias
Skapinakis
LISBOA.
Sociedade
Portuguesa de
Belas-Artes

Contra
a ameaça
do deserto,
os artistas
continuaram
Um ano atípico, frio, amedrontado. Assim se
poderá descrever 2020, mas aceitar, sem reservas,
tal sinopse é dizer uma mentira. Pese embora
todas as dificuldades, todas a angústias, os artistas
continuaram a pensar, a fazer e a mostrar.
A eles e a tantos outros agentes do meio artístico
devemos momentos de comunhão, emoção,
alegria. Abriram-nos espaços no tempo. Povoaram
com eles o deserto destes dias.

JOSÉ MARMELEIRA

E

mpurrados para trás, para dentro, numa paragem
lenta, com o sentimento de uma fina, por vezes
irreal, aflição. Tal recuo, involuntário e doloroso,
proporciona a criação de um espaço mental
(físico, até) para repensar o que nos rodeia. As
ruas desertas, os edifícios, as estradas, os carros
estacionados ou que passam, breves, na estrada. O saco
de plástico que voa, as luzes solitárias dos semáforos.
A pergunta declina-se em surdina: em nome do quê,
toda esta construção, esta acumulação, este consumo?
Esboça-se, a custo, uma resposta, que logo se apagará
e vão-se conjecturando cenários. Encontrada a milagrosa
solução, o movimento será retomado (quem sabe?),
numa maior, impiedosa aceleração. Ou não sabemos,
simplesmente ninguém sabe, que acontecimentos nos
aguardam.
O tão comentado distanciamento já existia. Em termos
sociais, exprimia-se na desigualdade social, económica
e cultural, incessantemente cavada. Um abismo pintado
na automatização do trabalho, na privatização do
mundo, nesse tão tirânico egocentrismo, a (quase) todos
transversal. Uma doença que, por causa de outra doença,
se tornou, enfim, paisagem. Nos espaços em que a arte
aparece, estamos, com frequência, também distantes,
sós (o cinema ainda não bem assim). Ver arte é, no seu
cerne, uma experiência solitária. A realidade presente
não a alterou muito, mas já é outra. O silêncio à nossa
volta, a ausência de multidões — situação comum nas
galerias — tem outro significado. O que nos aguarda lá
fora não é vida de há um ano.

A responder ao recolher do mundo,
estiveram os artistas que fazem da
fotografia a sua principal linguagem
e prática, como José Pedro Cortes
(Pele, imagem inédita)

Ver arte é, no seu cerne, uma experiência solitária. A realidade presente n
O silêncio à nossa volta, a ausência de multidões — situação comum nas g
André Cepeda deixou-nos uma cidade feita de não-lugares, baldios,
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PAULO PIMENTA

Através de um processo longo de recolha de
imagens de jornais, revistas, televisão e internet,
o artista pratica uma importante crítica das
imagens que inundam o nosso mundo

Entretanto, as obras permanecem, ainda que mudando
sob o nosso olhar. Falam-nos do passado e do presente,
mudam sem deixarem de ser objetos, coisas do pensar.
Os artistas continuam a fazê-las, a deixá-las ao nosso
cuidado, desenhando nelas um trilho temporal, um
ponto de fuga do qual somos obrigados a regressar.
Porque a arte ainda que do mundo não é o mundo.

Fins que são começos

DANIEL ROCHA

A responder ao recolherr do mundo, o
mundo que temos vindos
dos a consram os
truir há séculos, estiveram
otoartistas que fazem da fotongrafia a sua principal linguagem e prática. Talvez porque o seu trabalho comece no exterior,
fora de si, na realidade,
no que à sua volta lhes
aparece. Por isso, ressoaram tão intensas e
as imagens que nos e

Entre o grande confinamento, os
sucessivos estados de emergência
e recolher obrigatório, é notável
como os artistas resistiram e nós,
espectadores, continuámos a poder
ver exposições, filmes, a ouvir
PORTO. Museu de
música, a ler livros e a ver teatro. Ao
Serralves e Casa
vivo ou online, em presença ou à
de Cinema
distância, a persistência da
Manuel de
criatividade e da produção foi um
Oliveira
acto de resistência. Ao
silenciamento e ao apagamento
num mundo tomado por um vírus soberano (para usar o
conceito de Donatella Di Cesare) que através de
mecanismos de asfixia afastou (em definitivo?) o mundo
ocidental das narrativas do crescimento, da
globalização, da hegemonia.
Por isso, neste momento traumático, que marcará o séc.
XXI, falar nas melhores exposições, nos melhores
artis
artistas, nas melhores obras é exercício sem sentido.
Mas é importante pensar nas obras e artistas que melhor
nos ajudaram a questionar o tempo, a história e as
imag
imagens. E haveria imensos exemplos a dar.
Um deles é o de Arthur Jafa e da exposição Uma série de
pres
prestações absolutamente improváveis, porém
extra
extraordinárias (Fevereiro-Outubro de 2020, Museu de
Serr
Serralves, Porto) que reuniu duas décadas do trabalho
do artista.
a
Através de um processo longo de recolha de
imag
imagens de jornais, revistas, televisão e internet e
atrav
através de uma especial técnica de recorte, colagem e
mon
montagem, o artista pratica uma importante crítica das
imag
imagens que inundam o nosso mundo. O seu criticismo
é pa
particular porque se destina a pensar a sobrevivência
da memória
m
negra na história. Uma história demasiado
bran
branca que se torna necessário questionar e cujo
suje
sujeito é urgente alterar.
Esta ambição de alterar o sujeito e as formas da história
(por
(porque a história da arte e as suas formas demasiado
abst
abstractas, limpas e brancas, também tem de ser
rees
reescrita) é feita através de um gesto duplo. Nos seus
filme
filmes, instalações e esculturas, Jafa desmonta os
mec
mecanismos de opressão, silenciamento histórico e a
nega
negação das culturas negras e, simultaneamente,
expõ
expõe as formas como a torrente de imagens técnicas,
gera
geradas por aparelhos massificados e distribuídos
alea
aleatoriamente, são formas de controlo da percepção
do m
mundo.
Uma obra cujo primeiro efeito é um magnífico
con
contributo
para a reconhecimento da identidade visual
de culturas sob permanente ataque e risco de
ext
extinção.
Se a mensagem é o amor, a mensagem
tam
também
é a morte, mas a morte dos modos de pensar
se
segregadores,
opressivos, normalizadores que
re
recusam
a alteridade e a necessidade de inclusão de
o
outros
sujeitos — de todos os sujeitos — na narrativa
d história e nas formas artísticas. NUNO CRESPO
da
Uma série de
prestações
absolutamente
improváveis,
porém
extraordinárias
Arthur Jafa

À procura de um
m lugar

e não a alterou muito, mas já é outra.
s galerias — tem outro significado

,

LOVE IS THE MESSAGE,
THE MESSAGE IS DEATH

Na Fundação Arpad-Szenes-Veira da Silva, com a curadoria de João Mourão e Luís Silva, a exposição de
Eduardo Batarda Great Moments — Eduardo Batarda
nos Anos Setenta, essa experiência resplandeceu com
vitalidade e humor, transportando o visitante para outra
época, outro tempo, sem o retirar daquele que hoje vive.
As salas, praticamente vazias, estavam cheias de animação, com pinturas dos anos 70 que explodiam em cores,
figuras, palavras. Cápsulas do tempo em forma de telas,
de uma agressividade juvenil e séria, desopilantes num
riso que, partido e insaciável, ria da política, da história,
da arte, da pintura, do Homem e dos homens. Como nos
falta esta irritação mordaz, esta iconoclastia visual e prazenteira que ali, naquele museu, transformou a exposição numa experiência inédita. Numa nova exposição.
Na Sociedade Nacional de Belas-Artes, esteve Nikias
Skapinakis (1931-2020) Paisagens. O Preto no Branco
da Tela. Este momento póstumo, organizado com o
apoio da família e da Galeria Fernando Santos do artista
desaparecido em Agosto, mostrou-nos pinturas a óleo e
desenhos a carvão, gradações suaves de negro e branco,
paisagens reminiscente de rochas, de muros, de figuras.
As cores de outras pinturas ausentes, sem retratos,
exprimindo o puro exercício de pintar, de um pintar
plácido, dir-se-ia quase apaziguado com mundo, pois
foi-se fazendo com a sua
a transformação. Que
paisagens eram estas?
as? As de Nikias,
certamente, mas também
ém as nossas, sem
dramatismo ou desespero,
pero, aceitando a
leveza densa da pintura,
ura, o seu gesto
primitivo e espantado face à luz, diante
das sombras, sob os efeitos
tos gentis da mão
e a liberdade do espírito.
o. Estas paisagens
de Nikias Skapinakis não
ão constituíram o
fim da sua pintura, mas um dos seus
começos.

ermos, uma experiência de um fim de um tempo e da própria imagem fotográfica
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40 anos

Manuel de Freitas

VERA MARMELO

NÃO HAVIA NADA PARA VER
Sem abraços, beijos ou licença
para tocar. Com restrições de
visitantes, obrigatoriedade de
distanciamentos e, sobretudo, com
a certeza de que o outro se
transformou no estranho que talvez
LISBOA.
Culturgest
nunca tenha sido. Sem a liberdade
de movimentos que as visitas
virtuais não substituem — é neste
contexto que uma exposição sobre os artistas que
utilizam o som adquire um acréscimo de significado
gritante.
Gritante — o uso desta palavra não aparece por acaso.
Ainda a decorrer por alguns dias no espaço da
Culturgest de Lisboa, A Exposição Invisível não era feita
de objectos mas de sons; não interagia com o
espectador no espaço, mas convidava-o implicitamente
a sentar-se, colocar um par de headphones, e escutar.
Era o som que ocupava o espaço, um espaço quase
sempre escuro, como que induzir uma artificial
cegueira para melhor ouvir o que 25 artistas nos
queriam dizer.
Para trás, no tempo, ouviam-se as gravações de
vanguarda de dadaístas e futuristas. No passado mais
próximo, escutava-se On Kawara, James Lee Byars, Juan
Muñoz, Sarmento, Ricardo Jacinto ou Luísa Cunha.
Alguns não fazem do som o seu modo de expressão
principal. Mas todos eles quiseram a um dado
momento, ocupar o espaço com ele.
A exposição acabou por se transformar na metáfora
certeira dos tempos estranhamente inquietantes que
vivemos, e em que o som (com a imagem transmitida),
fez as vezes dos corpos ausentes. Ou, de outra forma, o
som surge como o eco, mesmo distante, mesmo
involuntário, dos gritos, das palavras e dos silêncios que
se ouviram este ano, noutras paragens mas também em
Portugal: Black lives matter, claro (e como não
mencionar as magníficas exposições de Arthur Jafa, em
Serralves, e de Mauro Pinto, na 111?), mas também o
silêncio forçado de um meio artístico privado de voz, de
visibilidade e de meios de sobrevivência. Em Lisboa, a
galeria Balcony mostrou o que os artistas podiam fazer
em tempos de confinamento (Fazer de casa labirinto,
entre Julho e Setembro). Noutras paragens, em Berlim,
ocupou-se uma discoteca, agora silenciosa, com o
trabalho de artistas plásticos.
Em 2004, presa numa escultura de Rui Chafes, Vera
Mantero dançava apenas com os braços e cantava. Era
um canto primitivo, visceral, primal. Dizia ela que era a
única maneira de ocupar o espaço, uma vez que os
movimentos que normalmente lhe permitiriam fazê-lo
lhe estavam vedados. Estranhamente, esta afirmação
acabou por se tornar numa profecia que se cumpriu
nesta exposição. E no ano que agora termina.
A Exposição
Invisível. Uma
viagem sonora
pelo século XX
Curadoria de
Delfim Sardo

LUÍSA SOARES DE OLIVEIRA
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e têm deixado Catarina Botelho, Valter Vinagre,
André Príncipe, António Duarte Carvalho (estes dois
últimos com duas exposições ainda patentes, respectivamente, nas galerias Carlos Carvalho e Bruno Múrias),
José Pedro Cortes e sobretudo André Cepeda com
Ballad of Today, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa. Esta exposição deixou-nos uma cidade feita de não-lugares, baldios, ermos, descampados,
uma experiência de um fim de um tempo e da própria
imagem fotográfica. Pelas salas de exposição, comissariada pelo curador suíço Urs Stahel, iam emergindo muros, passagens, vielas, caminhos, superfícies metálicas
e brilhantes. Um mundo estranho, incompreensível, do
qual, contudo, também fugiam luzes, rostos, corpos,
olhares dignos. Uma cidade dura e terna, onde o artista
procurava e ainda procura um lugar.

Aurora: Desenhos
e outros materiais
Pedro A. H. Paixão
LISBOA. Galeria 111

Procurar e fazer um lugar foi o que muitos artistas,
curadores e outros profissionais da arte fizeram no
terreno com meios e condições diferentes. Por vezes até
recebendo o desprezo e a indiferença daqueles que os
deviam proteger. Tornados supérfluos, dispensáveis. Ora
sabemos, ou devíamos saber qual é o significado dessa
superfluidade e a consequências concreta que ela tem.
Saliente-se no Porto, a teimosia do Espaço Mira e a
actividade notável da Galeria Municipal da cidade com
uma programação que incluiu duas das melhores
exposições do ano: Apesar de não estar, estou muito,
de Diogo Jesus com a curadoria de João Ribas, e Waves
and Whirlpools de Luís Lázaro Matos com a curadoria
de Martha Kirszenbaum. Embora separadas por estilos,
universos e referências distintas, foram exemplares de
uma concepção do desenho que abandona, quando não

Pedro A. H. Paixão: pensar o desenho para lá do desenho, trazendo espectros,
perturbações, ecos ou fragmento do passado

Procurar e fazer um
lugar foi o que muitos
artistas, curadores
fizeram no terreno
com meios
e condições
diferentes. Por vezes
até recebendo
o desprezo
e a indiferença
daqueles que
os deviam proteger

Aerossol
Joana da Conceição Joana da Conceição foi sensível à distinção entre o humano e o não-humano,

entre a cultura e a natureza

2020-2021

CONCERTO DE ANO NOVO
OSP

Celebre a aurora de um Novo Ano
ao som de obras magníficas
e de uma voz de esperança.
ELISABETE MATOS
Soprano
ANTONIO PIROLLI
Direção Musical

Concerto com
a ORQUESTRA
SINFÓNICA
PORTUGUESA

Esse é o desafio que lhe lançamos
neste CONCERTO DE ANO NOVO,
no dia 02 DE JANEIRO, no Teatro
Nacional de São Carlos, às 11h.

#CULTURAÉIMAGINAÇÃO

SAOCARLOS.PT

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos

Como outras artistas e outros artistas, Joana da Conceição foi sensível à distinção entre o humano e o não-humano, entre a cultura e a natureza. Observou e interro-

02 jan

M/6

Escutar o passado e o futuro

gou estas categorias, os binómios que elas compõem e
reificam. As questões levantadas pelo pós-humano e o
transumano, nos seus mais diversos sentidos, não desapareceram do discurso e do fazer dos artistas. Estão
naquilo que pensam, que estudam, no que fazem. Reflectem uma sintonia, que se deseja não ortodoxa, com
o mundo e com o político, com que o é ser humano.

JANEIRO

elimina, dogmas e perspectivas petrificadas do que
devem ser a arte e uma exposição. Numa e noutra,
descobriram-se modo mais generosos e imaginativos,
por vezes despudorado, de pensar a relação entre a arte,
a sociedade e a política. Rejeitando ditames antigos, com
o sabor do desejo de figuração, da narrativa, num tom,
note-se não muito distante daquele que Eduardo Batarda
nos voltou a mostrar na Fundação Arpad-Szenes-Veira
da Silva. Que prazer foi visitá-las!
Outro desejo irreprimível e incontornável foi aquele
manifestado por artistas mulheres que, contra o deserto
em que se ameaçou transformar a realidade, não
cessaram de fazer e mostrar (noutro plano de actividade,
mencione-se a importância da escolha de Marta Mestre
como curadora geral do Centro Internacional das Artes
José de Guimarães). Fernanda Fragateiro, AnaMary
Bilbao, Diana Policarpo, Joana Escoval, Joana da
Conceição, Luísa Jacinto, Carla Cabanas, Mané
Pacheco, Sara Mealha apareceram. Apareceram não
sob o mesmo denominador comum, mas em universo
estéticos, visuais e formais autónomos, singulares e em
expansão. Joana Escoval deixou-nos no Museu Berardo,
em Mutaçoes-The Last Poet, obras de uma beleza
desconcertante e perturbadora, Luísa Jacinto continua
a elaborar a sua pintura diáfana, materializando-a e
tornando-a imaterial, fazendo dela véu, velatura, pele.
Mané Pacheco e Sara Mealha (na sagaz colectiva Fazer
da Casa Labirinto na galeria Balcony) disseram-nos que
são artistas seguir, a acompanhar, como também é
AnaMary Bilbao. Joana da Conceição (cara metade do
duo musical Tropa Macaca) continuou paciente e
laboriosamente a trabalhar e, do trabalho, a mostrar
pinturas em que os diferentes elementos surgiam
enquanto eco das próprias pinturas. Para este processo
concorriam duas abordagens: acolher o tempo enquanto
agente plástico e os efeitos dos agentes não humanos nas
pinturas. Estas surgiam enquanto fragmentos de
composições maiores que se desintegravam numa
organicidade volátil, sensual, não hierárquica. Foi em
Aerossol, exposição no PADA (espaço fundado no
Barreiro e situado no antigo Parque Industrial da CUF, e
em que Luísa Jacinto também apesentou trabalhos) que
a arista deu a ver esta fase da sua produção pictórica,
abraçando as suas falhas, manchas, linhas e fundos.

TEATRO NACIONAL DE SÃO CARLOS

BARREIRO. espaço PADA

Porventura, nos próximos anos, e até décadas, não desaparecerão de debate que as suas obras de arte encetam. A propósito, lembrem-se aqui as imagens e os pequenos contos que o storytelling Gabriel Abrantes nos
mostrou noutra grande exposição do ano, Melancolia
Programada, também no MAAT. Lúdicas, divertidas,
mas que sem cessar nos interrogaram: as estátuas falam?
As máquinas têm vida?
O mesmo se poderá dizer das histórias que do passado
ficaram por contar e por escutar, de todas as narrativas,
acontecimentos e obras que o presente, dotado de outros
olhos, hoje ilumina. Duas exposições foram disso
exemplares. Metafisica de Gonçalo Pena na Galeria Zé
dois Bois e Aurora, Desenhos e outros Materiais de
Pedro A.H. Paixão, na reabertura do novo espaço da
Galeria 111. Na primeira, o artista abriu um tempo e um
espaço pictórico em que aparecem imagens provenientes
da pré-história do cinema, do modernismo português,
da história das ideias, das utopias e dos regimes políticos
que marcaram o século XX. Para mirar o passado da
modernidade sem receitas ou programas, mas
concebendo a pintura enquanto modo omnívoro de
pensar e ver, à beira do desenho. A segunda propondo
pensar o desenho para lá do desenho, trazendo espectros,
perturbações, ecos ou fragmento do passado.
Permitindo-nos contemplar o seu mistério e a sua
presença transfigurada, viva, nos dias que vamos
vivendo. Porque se a arte não é o mundo, é do mundo.
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O ano em
que nos
rendemos
de vez
à televisão
Foi o ano em que vimos
televisão como nunca — para
espantar o tédio, para viajar
dentro de casa, para
encontrar respostas. Nas
melhores séries destes
12 meses há violência
e confusão. E resistência.

I May Destroy
You, conversa
sobre
consenti-mento,
sexismo,
racismo
e relações
de poder

DANIEL DIAS

“T

elevision is a device that permits people who
haven’t anything to do to watch people who
can’t do anything.” Fred Allen (1894-1956),
figura emblemática da “era dourada” da
rádio norte-americana, estava a contar
uma piada quando proferiu esta frase
pela primeira vez, há mais de meio século. Hoje ela
guarda uma sensação de impotência mais complexa.
Num ano de mudança violenta e indefinição, fomos
espectadores inevitavelmente contraditórios. Confinados,
nunca vimos tanta televisão — e nunca exigimos tanto dos

nossos ecrãs. Uns dias, procurámos no aparentemente
inesgotável catálogo das nossas plataformas de streaming
preferidas uma escapatória do peso esmagador da
realidade e das notícias constantes de novos casos; outros,
vencidos pelo desânimo e pelo cansaço, não conseguimos
encontrar a disponibilidade mental necessária para
investir numa série de ficção — vários momentos houve,
aliás, em que até perguntámos aos nossos botões se o que
estávamos a ver nos telejornais não parecia mais uma
ficção distópica do que outra coisa qualquer.
Cenas com toques descuidados em corrimões,
transportes públicos sobrelotados ou mares de pessoas
sem máscara provocaram uma estranheza difícil de
definir. Quando não vimos séries gravadas a partir de casa,
vimos séries que, de forma mais ou menos pronunciada,

A melhor televisão de 2020 foi feita por pessoas que não conseguem
pessoas que, fechadas nos seus quartos e beliscadas de uma maneira ou de
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tentaram retratar a pandemia. E tudo isto sem falar do
outro vírus, que anda por aí há muito mais tempo e para
o qual não há uma vacina: o vírus do racismo sistémico,
que, forçosamente, também informou e marcou a nossa
experiência televisiva.
A melhor televisão de 2020 foi feita por pessoas que
não conseguem espantar o que nos tem atormentado com
um estalar de dedos para pessoas que, fechadas nos seus
quartos e beliscadas de uma maneira ou de outra pela
covid-19, não têm nada para fazer — não nos moldes
habituais, pelo menos. Não é uma piada; é a distopia de
2020. Ainda assim, e como já tínhamos reflectido nestas
páginas há um ano, há coisas que nos unem. É uma pena
que, novamente — e agora mais do que nunca —, o trauma
seja uma delas.

Entre os afundanços e o xeque-mate
Menos de três meses depois de uma das primeiras tragédias de 2020 — a morte de Kobe Bryant, lenda dos Los
Angeles Lakers cujo impacto sempre transcendeu os pavilhões de basquetebol —, voltámos a fazer da televisão
uma experiência comunitária na era do streaming e assistimos religiosamente aos dez episódios de The Last Dance
(ESPN/Netflix), belíssimo documentário sobre a turbulenta época 1997-98 dos Chicago Bulls, do mítico Michael
Jordan. Para amantes da modalidade e pessoas que até
então nunca haviam visto uma partida de basquetebol do
início ao fim, The Last Dance foi um fenómeno: a minuciosa investigação jornalística da comitiva do realizador
Jason Hehir possibilitou conversas longas com alguns dos
principais intervenientes dessa formação — desde Jordan
aos colegas Scottie Pippen, Dennis Rodman ou Steve Kerr,
passando pelo experiente técnico Phil Jackson —, que
lembraram a forma como o plantel superou várias implosões e adversidades externas nessa difícil temporada para
vencer o seu sexto campeonato em oito anos. No seu melhor, The Last Dance, que desvenda muitas “imagens de
bastidores” nunca antes vistas, é quase um estudo psico-

John Wilson
transformou
a observação
do dia a dia
numa das
séries do ano

O ANO DA CÂMARA
DE JOHN WILSON

A violência
e a fragmentação
Narrativas com foco na condição
ção
feminina houve muitas em
m
2020. Uma das mais poderosass
terá sido a de I May Destroy
y
You (HBO), série criada e pro-tagonizada pela londrina Mi-e
chaela Coel, que aqui assume
a pele de Arabella, uma escritora
ora
que foi abusada sexualmente
e num
bar e não tem memória do incidente.
cidente. O
papel é semi-autobiográfico:: a própria
Coel viveu esta experiência enquanto
tentava terminar o argumento
nto de um
episódio da série Chewing Gum (20152017, Netflix) numa sessão de escrita fora
e
de horas.

A israelita
Shira Haas,
intérprete de
Unorthodox,
sobre uma
comunidade
judaica
ultra-ortodoxa
em Brooklyn

JEFF VESPA/WIREIMAGE/GETTY IMAGES

The Queen’s Gambit: o xadrez como um peão
para explorar questões densas de feminismo

lógico, explorando o contexto familiar que moldou o espírito invulgarmente competitivo de Jordan, atleta quase
perfeito que não exigia menos que perfeição dos seus
companheiros, muitas vezes testando a sua paciência.
Mas o documentário também deu leveza: uma vez ou
outra, já todos teremos visto o GIF do “camisola 23” a
dançar no autocarro da equipa — já descobriram qual era
o álbum que ainda não tinha saído? — ou os memes com
as suas gargalhadas e reacções aos vídeos que Hehir lhe
ia mostrando num iPad.
O desporto foi um bom refúgio este ano — de tal forma
que nos deu uma das vitórias televisivas mais improváveis
de 2020, Ted Lasso (Apple TV+). Foi com surpresa que
Caroline Framke, da revista Variety, descobriu que esta
comédia simples sobre um treinador de futebol americano
que é contratado por um clube inglês do “nosso” futebol
— o futebol com golos em vez de touchdowns, vá — é na
realidade uma série “notavelmente doce sobre trabalho
de equipa, amizade e masculinidade redefinida”.
Dos relvados passámos para os tabuleiros, onde
encontrámos outro sucesso-surpresa, The Queen’s
Gambit. Lançada em Outubro pela Netflix sem grande
aparato, esta série sobre uma menina que tem de crescer
depressa num orfanato e cedo se faz jogadora prodigiosa
de xadrez não demorou a se tornar uma das escolhas
preferidas dos espectadores.. E não é difícil de perceber
porquê: nesta adaptação do
o livro de Walter Tevis, o
xadrez é um peão para explorar
lorar questões densas de
feminismo e dependência.
a. Beth Harmon (Anya
Taylor-Joy) quer ser a rainha
a no jogo dos homens (a
história passa-se no fim doss anos 1960) ao mesmo
tempo que tenta entender que rumo quer dar às
relações com os homens na sua vida e lidar com um
vício em tranquilizantes. “Ela
a compreende tão bem
o seu génio que não compreende
nde por que alguém
pensaria que o facto de ser rapariga a
menoriza, o que é uma forma
a maravilhosa
de interagir com o mundo”,
”, explicou
Anya Taylor-Joy à revista Interview.
erview.

John Wilson quer aprender
ap
a fazer conversa de
circunstância com pessoas
p
da rua. Essa é a premissa do
primeiro episódio da sua série da HBO, How to with John
Wilson, que tem prod
produção executiva de Nathan Fielder,
protagon
o criador e protagonista
de Nathan For You, com quem
elem
partilha alguns elementos.
Para isso, sai da Nova Iorque
rum até Cancun, tentando imiscuir-se
em que vive e ruma
na diversão alheia
alheia. Acaba a falar com um jovem
p
solitário. O que primeiro
parece uma conversa a
e algo de pungente.
gozar torna-se em
Ao longo dos ci
cinco episódios seguintes, Wilson,
que é filma e pr
protagoniza na primeira pessoa — só
atra
o vemos através
dos seus membros ou
reflectido em janelas e outras superfícies —
vai obse
observando o dia-a-dia e meditando
a suas próprias idiossincrasias. É só
sobre as
tip com uma câmara a juntar
um tipo
mom
momentos
captados na rua, a maioria
de curtos, e a narrá-los, mas é a
deles
sé do ano.
série
O episódio final apanha a pandemia
e junta a sua senhoria idosa de
Queens a uma tentativa de fazer um
bom risotto, mas há outras ideias
hilariantes e, tal como a história de
C
Cancun,
inesperadamente
com
comoventes,
de convenções de
andaimes a teorias da conspiração, passando
por cobrir mobília com plástico.
outr séries, com os finais de BoJack
Houve outras
o The Good Place, que
Horseman ou
aconteceram em Janeiro, no que parece outra
a
vida e outro ano,
ou a segunda temporada de
What We Do In The Shadows (“Jackie Daytona” é
um nome que m
me faz rir). Também se deu a estreia
de I May Destroy You de e com Michaela Coel, e, se
tele
contar como televisão,
Small Axe, de Steve
espe
McQueen, em especial
Lovers Rock, o segundo
“episódio” — ambas me puseram na cabeça clássicos
britânicos de sempr
sempre, que eu desconhecia, de UK
Flowers do duo Sweet Female Attitude, e
garage, com Flowers,
Silly Games, de Jane
Janet Kay, à cabeça. Mas foi tudo
concret
idealizado e concretizado
num mundo anterior à
pandemia, e, mais d
do que qualquer outra série, e numa
altura em que é com
complicado tentar reflectir o mundo
Ho to with John Wilson soube
como ele agora é, How
ningu
melhor do que ninguém
incorporar 2020.
RODRIGO NOGUEIRA

espantar o que nos tem atormentado para
outra pela covid-19, não têm nada para fazer
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THE LAST DANCE: COMO MICHAEL
JORDAN GANHOU O CONFINAMENTO
Num ano em que tanto mudou e nada mudou na
televisão — no meio da já habitual voragem de estreias,
foi a vez de os ecrãs das nossas vidas se fundirem e as
videochamadas passarem para os televisores —, num
ano em que tanta boa televisão foi temática (de I May
Destroy You a Lovecraft Country), e em que tanta boa
televisão foi dependente de uma voz ou um tom (de I May
Destroy You a The Good Lord Bird), The Last Dance foi
sobre a voz do dono, foi um regresso ao passado, foi uma
comunhão em pleno confinamento mundial. O dono é
Michael Jordan, provavelmente o melhor jogador de
basquetebol de sempre, a série é do canal americano de
desporto ESPN e a realização é de Jason Hehir a partir de
uma arca do tesouro de um pirata particularmente
sigiloso e controlador: imagens de bastidores (ou seja de
balneário) da última época de Jordan nos Chicago Bulls,
circa 1997-98.
Durante cinco semanas, entre meados de Abril e meados
de Maio, um mini-acontecimento televisivo voltava a unir
espectadores mundo fora, cativava testemunhas coevas
e novas gerações e fazia-se de amostra de monocultura.
Appointment viewing à moda dos anos 1990 para fãs da
NBA e não só, The Last Dance é um desses ovnis que
apesar dos escudos deflectores da sua própria
parcialidade aterrou em cheio num ano em que uma boa
novela americana era tão necessária. A pandemia
acelerou-lhe a estreia porque não houve desporto ao
vivo para transmitir. A pandemia mudou-lhe os moldes
da estreia porque mais valia ir logo para a Netflix para
saltar fronteiras numa altura em que não era possível
viajar. O confinamento tornou claro como a experiência
de ver The Last Dance foi o melhor de The Last Dance. Na
expectativa, na cadência, na partilha. Tal como, para algo
completamente diferente, poucas coisas foram mais
prazenteiras do que ver a comédia mockumentary sobre
vampiros What We Do In The Shadows em 2020.
The Last Dance foi das melhores coisas na televisão em
2020 (já tem o Emmy de Melhor Documentário) mas foi
sobretudo um momento especial da televisão em 2020,
artefacto de um passado de um meio agregador de
audiências e de um futuro rico em escolhas de estrutura
narrativa típicas da melhor ficção. A realidade, um
aroma do passado “normal” e o mundo lá fora (mesmo
que filtrada por vozes tão diferentes) e as pessoas que o
habitam fazem-nos falta quando estamos todos mais
virados para dentro. JOANA AMARAL CARDOSO

Durante cinco
semanas,
entre meados
de Abril
e meados
de Maio,
um mini-aconteci-mento
televisivo
voltava a unir
espectadores
mundo fora,
cativava
testemunhas
coevas
e novas
gerações
e fazia-se de
amostra de
monocultura

e Arabella, que depois dessa noite acorda com uma
ferida na cabeça, tenta aos poucos juntar as peças e
perceber quem foi o seu agressor, muitas vezes cedendo
à frustração e tentando não perder o que resta do seu
equilíbrio emocional. I May Destroy You é uma conversa
sobre consentimento, mas também sobre sexismo,
racismo e relações de poder, que tem o mérito de cultivar
um sentido de humor afiado sem relativizar a delicadeza
da premissa.
Igualmente disruptivas e urgentes foram as séries
Unorthodox (Netflix) e Veneno (HBO). A primeira,
inspirada em Unorthodox: The Scandalous Rejection of
my Hasidic Roots, autobiografia de Deborah Feldman,
mostra-nos a vida de uma comunidade judaica
ultra-ortodoxa em Brooklyn pelos olhos de Esther
Shapiro (a israelita Shira Haas), jovem que tenta fugir do
seu casamento arranjado e das raízes para procurar uma
identidade nova em Berlim. Na segunda, o tema da
identidade não é menos importante: Veneno, produção
espanhola que na segunda cena do primeiro episódio
oferece uma reflexão surpreendentemente inteligente
sobre como a vida é igual a um jogo de Snake, ficciona o

Poucas séries foram tão arrebatadoras
como BoJack Horseman, sobre um cavalo
antropomórfico que é um retrato de todas
as confusas e perigosas camadas da depressão;
The Midnight Gospel: contornos de animação
surrealista a conversas sobre drogas,
doença, religião, o significado da vida

legado de La Veneno, cantora, actriz, personalidade
televisiva, trabalhadora do sexo e ícone LGBT que ficou
conhecida na década de 1990, com aparições regulares
no talk-show Esta Noche Cruzamos el Mississipi, e que
morreu em 2016, aos 52 anos.
I May Destroy You, Unorthodox e Veneno têm em
comum os temas da violência (sexual ou emocional) e
da fragmentação (de memórias ou do self). Problemas
que, à sua maneira, aborda também Gangs of London
(HBO), série de simples premissa e eficaz execução que
ilustra a sangrenta dissolução e reorganização de famílias
do crime no submundo da capital britânica.

As lágrimas da animação
As incursões pela animação não desiludiram — para além
dos regressos de Rick and Morty ou Big Mouth, tivemos
a estreia de Close Enough, projecto curto e tocante de
J.G. Quintel (Regular Show) sobre a entrada na vida adulta
—, mas poucas séries foram tão arrebatadoras como BoJack Horseman, cuja sexta temporada chegou ao fim em
Janeiro, e The Midnight Gospel, outra aposta Netflix.
Comecemos por aqui: The Midnight Gospel, de Duncan
Trussell, traz para o pequeno ecrã o podcast Duncan
Trussell Family Hour, dando contornos de animação
surrealista a conversas sobre mindfulness, drogas,
doença, religião, o significado da vida e o que acontece
depois da morte. Duncan é Clancy, misto de humano e
alienígena cujo “simulador de universos” o permite
conhecer uma multitude de seres fantásticos, que vai
entrevistando para o seu “spacecast” — “é como um
podcast, só que vai para o espaço todo”.
O último episódio, que recupera uma conversa que
Duncan teve com a mãe poucos meses antes de esta
morrer de cancro, é absolutamente fantástico.
Um Clancy bebé vai envelhecendo e deixando crescer
uma barba majestosa enquanto caminha com a mãe por
plataformas coloridas e cósmicas que espelham as suas
memórias. Os dois têm uma reflexão lindíssima sobre a
iminência da morte e o que podemos fazer para a sua
inevitabilidade não nos consumir por completo nos nossos
últimos dias. “Mas não há forma de evitar um coração
partido. O que fazes quanto a isso?”, pergunta Clancy. “Tu
choras! Tu choras...”, responde a mãe, antes de as lágrimas
caírem dos olhos. Esta cena e estas palavras fizeram
especial sentido num ano em que todos tivemos outro
tipo de sensibilidade.
Não menos impactante foi BoJack Horseman: a
despedida desta que é uma das séries definitivas do
nosso tempo foi uma das maiores preciosidades a que
nos agarrámos num 2020 de outros regressos (The
Crown, The Mandalorian) e alguns primeiros encontros
(The Undoing, com Hugh Grant e Nicole Kidman
finalmente juntos em cena), de Mark Ruffalo em dose
dupla (I Know This Much Is True) e histórias de amor
ternurentas (Normal People). Não há necessariamente
um final feliz para este cavalo antropomórfico que é um
retrato perfeito de todas as confusas e perigosas camadas
da depressão, mas existe esperança neste cair do
pano.“Life’s a bitch and then you die, right?”, partilha
BoJack com Diane, que com calma e serenidade lhe
responde: “Sometimes. Sometimes life’s a bitch and then
you keep living.” Será este o testamento de resistência que
transportaremos para 2021. Que mais nos resta?

Quando não vimos séries gravadas a partir de casa vimos séries
que tentaram retratar a pandemia. E isto sem falar do outro vírus para o qual
não há vacina: o vírus do racismo sistémico, que também informou
a nossa experiência televisiva
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Um ano
de cabeça,
coração e
estômago
Um dia olharemos para isto tudo e escrevermos um romance.
Mas como escrever sobre este tempo? Como ler neste tempo? Reflexões
sobre um ano em que os livros passaram a chegar sobretudo pelo correio
e em que as conversas sobre livros tiveram de ser higiénicas.

ISABEL LUCAS

O

ser com um intuito. Aconteceu numa tarde de frio e
chuva em Nova Iorque, no último dia em que fiz uma
entrevista a um escritor sem obedecer aos códigos de
higiene que se tornaram parte do nosso quotidiano. Olho
essa data, essa hora, esse lugar como uma espécie de
símbolo, ainda não sei bem do quê, talvez de uma pausa
que tornou 2020 um ano diferente também nos livros e
na reacção de cada um de nós com eles.
Houve novas possibilidades de leitura, novas
possibilidades de escrita, novas possibilidades de
interpretação, de reflexão. “Um dia olharemos para isto
tudo e escrevermos um romance”, dizia Sloane Crolsey
nas páginas da New Yorker sobre um momento em que
cada um sentia necessidade de registar a sua experiência,

DAN TUFFS/GETTY IMAGES

s livros espalham-se sem ordem no chão de uma
livraria. Há espaço e posso ir escolhendo,
folheando. Hesito num título, descubro uma
velha autobiografia numa nova edição
reeditada, The Autobiography of Alice B
Toklas, por Gertrude Stein, com ilustrações
de Maia Kalman. São os primeiros dias de Março, há um
pressentimento de acto interdito neste hábito velho, o
de ir amontoando livros até me decidir por um. Pego
naquele. Gostei do objecto, o conteúdo é conhecido, mas

só por lhe tocar, por poder folheá-lo, ele tornou-se-me
irresistível. Junto-o a outro, saído no final de 2019, Essays
one, da romancista, contista e ensaísta Lydia Davis. Lá
leio: “Mantenha-se em contacto o mundo físico.” É um
conselho de escrita. Não li essa frase na altura, mas
percebo agora como essa fisicalidade que permitia a
descoberta de livros, o encontro com o inusitado, o acto
de entrar numa livraria sem estar propriamente à
procura de nada, mas com a possibilidade de sair com
uma descoberta potencialmente transformada, se
perdeu. Ou, se não se perdeu, tornou-se socialmente
sensorável porque não faz parte do mundo ameaçado
por um vírus que se propaga com o toque.
Foram os últimos livros que comprei em livraria sem

A Liberdade é
uma Luta
Constante
Angela Davis
(Trad. Tânia
Ganho)
Antígona

Em 2020,
Ângela Davis,
nome-símbolo
da luta pela
descrimina-ção racial
e dos direitos
civis nos
Estados
Unidos foi
pela primeira
vez publicada
em Portugal

que veio ajudar a entender um problema endémico
naquele país: o racismo. Naquele país? No mundo,
afirmava-se, com a chegada de Rapariga, Mulher, Outra,
romance da britânica Bernardine Evaristo, vencedor
— ex aequo com Os Testamentos de Margaret Atwood — do
Booker Pize em 2019. Inicialmente anunciado para Abril,
chegou a Portugal no fim do Verão, o momento em que as
editoras acreditaram que era possível voltar a uma certa
normalidade, com um normal transformado: os
lançamentos eram feitos virtualmente e — comprovavam
os números —, com maior alcance do que os lançamentos
feitos apenas ao vivo, em salas ou livrarias dos tempos
pré-vírus. Lamentava-se a perda do contacto entre autores
e leitores, mas acelerava-se uma mudança e acertava-se
uma ideia para o futuro: era possível fazer as duas coisas.
A pandemia trouxe essa evidência, já com as livrarias
abertas, mas muitas regras de higiene a impedirem ou a
dificultarem a tal descoberta “por acaso”, e as grandes
cadeias livreiras a fazerem uma sombra gigantesca aos
independentes que até tinham conquista publico nos
últimos anos, mas não eram capazes da resposta à nova
procura: as compras on-line. Os livros passaram a chegar
sobretudo por correio, sem uma fronteira espacial ou
linguística definida. Sem meio de escoar as suas obras,
muitas pequenas editoras fecharam portas. Por cá, o
lamento do fecho da Cotovia que me/nos ensinou a ler
tantos brasileiros, clássicos, poesia, ensaio e me deu um
reduto de discussão que não voltarei a recuperar.
Voltei a eles, ao Coração, Cabeça e Estômago, de Camilo
Castelo Branco, que André Jorge me ofereceu, sobre os
órgãos essenciais que me comandavam mais do que
nunca, até nas leituras. Quis livros — mesmo entre os que
tinha que trabalhar — que me atingissem nessas partes
do corpo. Encontrei, novos ou velhos ou reeditados: Os
Anos, de Annie Ernaux, How To Live, de Sarah Bakewell
— que devia ser de publicação obrigatória em qualquer
parte do mundo. Diz coisas assim: “O século XXI está
cheio de pessoas que estão cheias de si mesmas. Uma
meia hora de arrasto através do oceano online de blogues,
tweets, tubes, rostos e cápsulas traz milhares de
indivíduos, fascinados pelas suas próprias personalidades
e a gritar por atenção. Continuam a falar de si próprios;
diarizam, e conversam, e carregam fotografias de tudo
o que fazem. Desinibidamente extrovertidos, também
olham para dentro como nunca antes. Mesmo quando
os bloggers e os membros da rede se aprofundam na sua

Rapariga,
Mulher, Outra
Bernardine
Evaristo
(Trad. Miguel
Romeira)
Elsinore

Racismo,
um problema
endémico
no mundo:
Rapariga,
Mulher, Outra,
romance
da britânica
Bernardine
Evaristo,
Booker em
2019

experiência privada, comunicam com os seus
semelhantes num festival partilhado do eu.”
Talvez nunca como em 2020 isto tenha sido tanto
assim, como escreveu Bakewell nesta sua biografia de
Montaigne. Com o nosso quotidiano esparramado nas
redes sociais, fomos bichos de conta — alguns — no que
procurámos ou encontrámos para ler. Não falei ainda de
Tyll, o ultimo romance do alemão Daniel Kehlmann,
uma fantasia com ecos também neste tempo — como não
ler este tempo em tudo? Somos leitores de qualquer livro
no tempo em que o lemos e este ano isso nunca foi tão
evidente. E falo de O Silêncio, de Don DeLillo, o homem
que parece perceber o futuro no ar do presente. E fui
muito cúmplice da vadiagem de Roberto Arlt nas suas
crónicas Águas Fortes Portenhas. Andei pelos subúrbios
americanos em A Escola de Topeka de um brilhante
autor americano, Bem Lerner, ou na África do jiadista
com A Menina de Edna O’Brien, e ao que podem ser
os últimos gestos fúteis de desespero.
Irene Vallejo foi outro nome de 2020. Com um livro
sobre todos os livros, uma história da literatura contada
com recursos pouco comuns: “O mais habitual é o
esquecimento d legado das palavras, o chauvinismo e as
muralhas linguísticas. Graças a Alexandria tornámo-nos
extremamente estranhos: tradutores, cosmopolitas,
memoriosos. A Grande Biblioteca fascina-me — a mim,
a pequena marginalizada da escola de Saragoça —,
porque inventou uma pátria de papel para os apátridas
de todos os tempos.”
E que bom ver chegar mesmo agora, no fim deste ano,
o romance de Valéria Luiselli, Deserto Sonoro, pela
via de uma editora corajosa, criada neste ano, afinal, de
algumas felicidades, a Bazarov.
E volto aos ensaios com um livro deslumbrantemente
assustador e revelador de outro dos temas que 2020 nos
atirou à cara: as alterações climáticas. Refiro-me a
Pegadas, Em Busca dos Fósseis Futuros, de David
Farrier. “Os críticos literários falam por vezes do romance
realista como uma janela para o mundo, uma janela que
nos convence a esquecer o artifício do romancista e aceitar
que estamos simplesmente a espreitar a vida real que
passa por nós. O realismo plástico tem o mesmo efeito.”
Farrier recorre à literatura e à arte para expor aquela que
é uma das grandes catástrofes actuais que um romance
ainda não publicado em Portugal, Weather, de Jenny Offill,
faz de modo inquietante pela via da ficção.
e

E a literatura deste tempo? Ou, de
outra forma, como escrever sobre
este tempo? Como ler neste tempo?
No ensaio pode-se, na ficção
também, mas talvez com muita
tentativa e erro, porque a boa ficção
precisa de tempo. Quem sabe?

Uma Terra Prometida está entre as memórias de um
presidente que provou que é também um grande escritor

MARK MAKELA/REUTERS

com instantâneos, polaroids. Existimos neste momento
que vai perdendo cor à medida que os minutos passam e
a incerteza se mantém. A concentração parecia estar no
acto puro da sobrevivência e na partilha desse acto por
todos os canais possíveis. Fechados não nos contaminamos
e as livrarias fecharam e as editoras foram adiando edições.
Os festivais cancelaram-se, reinventaram-se novas formas
de conversas sobre livros. Gravavam-se leituras que se
partilhavam. Higiénicas. Nas páginas dos jornais, nas redes
sociais, escritores reinventavam novas formas de escrita
num ano em que outros escritores ficavam quietos, em
silêncio. Sobre o que se ia escrevendo, muitos historiadores
diziam que era material que funcionava sobretudo como
documento para um dia se escrever sobre este tempo.
E a literatura deste tempo? Ou, de outra forma, como
escrever sobre este tempo? Como ler neste tempo? No
ensaio pode-se, na ficção também, mas talvez com muita
tentativa e erro, porque a boa ficção precisa de tempo.
Quem sabe? E nessa solidão da interpretação pessoal,
singular, deste momento, cada leitor foi construindo o seu
cânone muito pessoal, listas e litas de livros para ler num
tempo que parecia ter uma dimensão fora deste tempo,
desmedido. A Peste, de Camus, bateu recordes de venda,
encomendas on-line, idas à estante antiga de casa, na
tentativa de encontrar na literatura do passado uma
explicação, uma ajuda para entender o presente. Na
ausência de novos lançamentos, os jornais iam construindo
listas de recomendações de leitura para quem sobre
pandemias — o Diário do Ano da Peste de Daniel Defoe, O
Amor nos Tempos de Cólera, de Gabriel García Márquez —;
ou sobre livros e autores que, noutro tempo, pareciam
estar a falar para este: O Ensaio sobre a Cegueira, de José
Saramago, Orix and Crake, de Margaret Atwood. As
discussões sobre livros aconteciam virtualmente, em
grupos de leitura improvisados, em experiências que
suplantaram o tema e o tópico que as criou e se mantiveram.
O ano trouxe novas urgências, também literárias.
A morte, quase ao vivo, de um negro pela polícia
americana trouxe um medo maior do que o que fechou
as pessoas em casa e levou os protestos para as ruas das
cidades norte-americanas. George Floyd tornava-se um
símbolo universal do combate à descriminação. O mundo,
também o literário reagiu.
Ângela Davis, nome-símbolo da luta pela descriminação
racial e dos direitos civis nos Estados Unidos, era pela
primeira vez publicada em Portugal. Um atraso de 50 anos

RUI GAUDÊNCIO

Livro de Vozes
e Sombras
João de Melo
Dom Quixote

O ano em que
João de Melo
escreveu
Livro de Vozes
e Sombras,
o seu melhor
desde Gente
Feliz com
Lágrimas

e Este também foi um ano em que António Lobo
Antunes escreveu mais um romance com a qualidade
dos seus melhores: Dicionário da Linguagem das
Flores. O ano em que João de Melo escreveu o seu
melhor livro desde Gente Feliz com Lágrimas, chamado
Livro de Vozes e Sombras; que José Gardeazabal
confirmou ser um dos nomes mais sólidos da sua geração,
com A Melhor Máquina Viva, e que Manuel Jorge
Marmelo regressou com um livro entre aqueles a ler dos
de 2020 publicados em português: Tropel.
Mas 2020 foi o ano de Barack Obama. Uma Terra
Prometida está entre as memórias de um presidente que
provou que é também um grande escritor. Tem a arte de
narrar politica e intimidade com as ferramentas da
literatura, num primeiro volume que fez mexer todo o
mundo literário. Não apenas o político. Depois de umas
eleições histórias, aparece com um livro que indaga a
ideia de mito. O mito do pais e o mito do homem
escolhido para o governar: no caso, ele, continuamente
a auto-questionar-se antes que venha alguém e se
antecipe na critica, dirão os mais cínicos. Ele fá-lo de
forma mais do que escorreita ao longo de 800 páginas,
ficando apenas a meio do primeiro mandato. Falta ainda
muita coisa. Mas, anunciado para 17 de Novembro, fez
com que os organizadores do Booker adiassem o anúncio
do vencedor deste ano para o dia 19. Obama, sabiam,
seria o centro das atenções mediáticas e nunca, como

TRISTE FADO DE AMÁLIA

O ESPELHO DE HILARY MANTEL

PARA FUGIR À “NEUROSE DAS LISTAS”

Em ano de centenário, a melhor das
comemorações: Amália tem,
doravante, uma biografia que,
apesar de se centrar nas suas
desventuras políticas, reconstitui na
perfeição o itinerário de vida da
grande voz do Portugal do século
XX. O livro de Miguel Carvalho tem
os ingredientes das melhores
Amália.
narrativas biográficas: pesquisa
Ditadura e
exaustiva, fruto de trabalho árduo,
Revolução
seríssimo, uso imparcial das fontes,
Miguel Carvalho
prosa cativante e ágil, revelação de
Dom Quixote
factos desconhecidos e, em muitos
casos, surpreendentes. O retrato
que daqui resulta mostra-nos que Amália foi muito mais
do que a “cantora do regime”, servil e obediente, ao
contrário do que se pretendeu fazer crer depois do 25
Abril. A sua generosidade imensa, a humanidade que a
levou a ajudar os perseguidos da ditadura, fossem quais
fossem os seus credos e convicções, bem merecia ter
sido reconhecida no pós-revolução. Ao invés, muitos
dos que antes ajudara viraram-lhe as costas, alguns
alinharam até em campanhas de linchamento moral e
destruição de carácter (o PCP não sai nada bem da
fotografia). Não admira a tremenda amargura que daí
nasceu — e da qual Amália Rodrigues nunca chegou a
recuperar. Um triste fado, o dela. ANTÓNIO ARAÚJO

2020 foi o ano em que a população
mundial se quedou impotente
perante a fúria devastadora de um
vírus. Foi, também, um ano em que
assistimos, chocados, ao exercício
do poder brutal por parte de forças
ditas “de segurança” sobre gente
inocente e, finalmente, a deposição
de um aspirante a ditador,
O Espelho
presidente de um dos países mais
e a Luz
preponderantes do mundo. Se já
Hilary Mantel
Montesquieu afirmava que o
Presença
equilíbrio do poder está
permanentemente em risco, vale a
pena ler O Espelho e a Luz de Hilary Mantel, romance
histórico e verdadeiro tratado sobre as armadilhas, as
sinuosidades, os perigos, as subtilezas e, por vezes, a
crueldade, no exercício desse poder. Toda a acção se
concentra na figura de Thomas Cromwell, o discípulo
de Maquiavel que foi a sombra (e, no final, a vítima) de
Henrique VIII de Inglaterra. E, enquanto esperamos pela
capacidade regenerativa de uma vacina, é impossível
esquecer a tirania exposta em O Silêncio das Mulheres
de Pat Baker. A autora reescreve a Ilíada, a partir da
experiência das mulheres, escravas e submetidas ao
poder viril e predatório dos homens da guerra.

Lá para a página 159 de O Infinito
Num Junco, a homenagem que
Irene Vallejo quis fazer aos que ao
longo da história da humanidade
salvaram os livros, a escritora
espanhola diz-nos: “Enquanto
escrevo, dezembro acaba no meio
da habitual neurose das listas - dos
mais vendidos à dos que se vestem
O Infinito num
melhor no ano.(...) A realidade
Junco
transforma-se num grande torneio,
Irene Vallejo
e apaixona-nos saber quem são os
Bertrand
vencedores. Por uma vez, a culpa
deste impulso não é da Internet. Os
gregos foram pioneiros da classificação com as suas
famosas listas: os sete sábios e as sete maravilhas.” No
entanto, neste ano em que tentamos reinventar o nosso
futuro, foi possível usufruir do prazer, a um ritmo mais
lento, da leitura deste livro contra o esquecimento.
Sabendo-se que a história dos livros e da leitura é a de
um privilégio, vindo dos tempos em que todos eram
analfabetos menos alguns, até à democratização desse
privilégio; que os livros mudaram ao longo da história e
foram ameaçados mas continuam um legado para o
futuro, permitindo-nos encontrar refúgio nas épocas
mais difíceis, e ter uma vida mais rica como defende a
autora. ISABEL COUTINHO

PAULO PIMENTA
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Que bom ver chegar mesmo agora, no fim deste
ano, o romance de Valéria Luiselli, pela via
de uma editora corajosa, criada neste ano, afinal,
de algumas felicidades, a Bazarov

RAINHA, COMO O NOME INDICA
Deserto Sonoro
Valeria Luiselli
(Trad. Manuel
Alberto Vieira)
Bazarov

agora, o mercado dos livros esteve tão dependente do
mediatismo — mais uma confirmação de 2020. O
vencedor do Booker foi Shuggie Bain, romance de estreia
do escocês Douglas Stuart.
Deleite muito privado, ler as obras de Irene Lisboa
numa edição velhinha de alfarrabista — um momento raro
de 2020. E a alegria de ver Louise Gluck, a vencedora
do Nobel, finalmente com um livro em português,
acabado de chegar. Chama-se Averno. Num dos raros
poemas dispersos traduzidos por cá antes do Nobel, ela
falava de um ano sem colheitas porque uma rapariga
deitou fogo ao trigal. Nada a fazer a não ser esperar, dizia
o poema e depois a pergunta: “É como perder um ano de
vida. /Em que perderias um ano da tua vida?”

Os livros passaram
a chegar sobretudo
por correio, sem uma
fronteira espacial ou
linguística definida.
Sem meio de escoar
as suas obras, muitas
pequenas editoras
fecharam portas

Regina Guimarães tem-se destacado
em tantos ofícios artísticos e
culturais (cinema, teatro, música,
tradução, etc.) que o ofício da
poesia, embora já antigo, persistente
e em abundância, dilui-se nesta
floresta exuberante. Tanto mais que
os seus livros foram sempre editados
em pequeníssimas editoras, em
Antes de Mais e
especial pela Hélastre, do Porto,
Depois de Tudo
nascida do encontro de Regina com
Regina
outro escritor e realizador, Saguenail.
Guimarães
Mas teve agora a felicidade de
Editora
encontrar um antologiador e
Exclamação
posfaciador competente, Rui Manuel
Amaral, que com uma selecção de
poemas em menos de cem páginas nos dá a ver a imensa
força desta poesia, que é preciso trazer para um lugar
central — uma poesia que é ao mesmo tempo leve e
cheia de gravidade, muitas vezes com uma dimensão
lúdica requintada, sabiamente irónica, crítica e dialógica.
Invocando Regina Guimarães, criadora de “comunidade”,
aproveito para dizer que o poema que nos últimos
tempos mais me exaltou chama-se “Canção de Verão” e
é de um livro com nome esdrúxulo, Pterodáctilo (Língua
Morta), de uma poeta, Amândio Reis, que já não é uma
promessa, é um valor seguro. ANTÓNIO GUERREIRO
MIGUEL MANSO

O QUE É QUE NÓS QUEREMOS?

UM PENSAMENTO CRIADOR NO ENSAIO

A pandemia acabara de
manifestar-se politicamente sob a
forma de ingerência do Estado nas
liberdades constitucionais dos
cidadãos, quando, em Abril, me veio
parar às mãos um exemplar do
número 7 da revista Flauta de Luz,
que Júlio Henriques coordena e
Flauta de Luz
edita no Alto Alentejo e a Antígona
Editor e
distribui pelo mundo e arredores.
coordenador:
Que naquelas circunstâncias, com o
Júlio Henriques
corpo confinado mas não a cabeça,
N.º 7, Abril de
houvesse tropeçado numa revista
2020
anarco-libertária-situacionistainternacionalista que ora parece vir
do passado ora do futuro, eis um acaso que, além de
objectivo, logo me pareceu trazer, nas suas quase 300
páginas, pano para mangas. E trazia. Desde logo, nos
seus vários textos de distanciamento crítico quanto ao
então novíssimo coronavírus (o “apocalipse estável”,
chama-lhe Vasco Santos, retomando uma imagem de
Kraus). Trazia e traz: palavras de Vaneigem, Jappe, Jorge
Leandro Rosa, Charles Reeve, Cesariny, Macke. E uma
bela pergunta do editor: “Mas o que é que nós
queremos?” — “Além de favas com chouriço…”
Recomendação adicional: Flauta de Luz é uma
revista-livro, uma revista de autor(es), que não é
financiada por nenhuma fundação. MÁRIO SANTOS

Tudo leva a crer que tenha sido a
não-ficção a dominar os livros
deste ano que queima os seus
penosos últimos cartuchos. O
Infinito num Junco, de Irene Vallejo
(Bertrand), Os Intelectuais em
Portugal na Idade Média, de
Armando Norte (A Esfera dos
Livros), ou História Global de
Portugal, AAVV (Temas & Debates),
Ensaios 3
Alberto Velho
provam o vigor de um género em
Nogueira
2020. Merece destaque entre eles
Bestiário
Ensaios 3, de Alberto Velho
Nogueira (Bestiário, que acaba de
publicar Scaramuccia, de Rui Baião, outro assíduo
ausente deste género de listas). Alberto Velho
Nogueira aproxima-se dos autores e das obras que
estão sob a sua poderosa lente — Torga, Agustina,
Aquilino, mas também Lobo Antunes, Ramos Rosa, ou
Herberto — com um ensaísmo onde coalescem a
análise rigorosa do discurso, a idiossincrasia do estilo,
sem deixar de atender à ideologia e à História. Uma
combinação de incidências que não se reúnem muitas
vezes num género não muito acolhido pelas nossas
editoras. Os ensaios de AVN têm a sóbria força de uma
construção destinada a sobreviver-nos.
HUGO PINTO DOS SANTOS

MIGUEL MANSO

AO LADO DOS PEIXES
Será difícil imaginar maior
confinamento do que o de uma ilha:
há uma geografia insular que impede
que se parta. Quis o acaso que o livro
do islandês Jón Kalman Stefánsson,
Aproximadamente do Tamanho do
Universo, fosse publicado quando
também nós ficávamos confinados.
Calhou ser esta a minha leitura por
Aproximadaesses primeiros dias em que ficámos
-mente
fechados. Voltei assim ao esboço
do Tamanho
dessa cartografia afectiva das nossas
do Universo
angústias e fragilidades que a obra
Jón Kalman
deste autor islandês vem, há pelo
Stefánsson
menos já quatro livros, desenhando.
Cavalo de Ferro
Porque a solidão é o que nos restou
do conflito entre o desejo de partir e
a impossibilidade de o fazer. O frio, o gelo, a escuridão
dos dias, as tempestades sombrias, o vento e o mar
árctico imensamente pesado, parecem acompanhar as
personagens e o leitor. Como se também nós
estivéssemos ao lado dos peixes e dos marinheiros
afogados que habitam os sonhos dos protagonistas e
lhes acenam na madrugada com barbatanas em vez de
mãos. Há uma pergunta que Stefánsson parece querer
repetir em todos os seus livros: quanto sofrimento é que
afinal o coração humano consegue suportar? E fá-lo
sempre amparado pelas vozes fantasmagóricas dos
mortos, naquela singular atmosfera de elementos
naturais ferozes e opressivos. JOSÉ RIÇO DIREITINHO
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Untitled (Rise)
Sault
Edi. Forever Living
Originals

Música contra a
asfixia, música que
nos fez respirar
Num ano onde foi difícil respirar a diversos níveis, o primeiro álbum
dos Sault debatia-se com o sufoco e o segundo devolvia-nos a respiração,
enquanto Fiona Apple ou Moses Sumney se isolavam e Tristany ou Dino
d’ Santiago nos devolviam outros horizontes, que são afinal, o de todos.

VÍTOR BELANCIANO

F

oi um ano onde respirar, literalmente e
metaforicamente, foi difícil. Por causa do vírus,
da pandemia, das máscaras. Mas também por
processos complexos que vinham de trás. O
ambiente cada vez mais degradado. As
economias inertes. A democracia fragilizada. Os
estigmas, as opressões, o racismo. George Floyd gritou
20 vezes que não conseguia respirar enquanto o joelho
de um polícia o asfixiava até à morte, enquanto na
Amadora Cláudia Simões era alvo de agressões policiais,
ou num estádio de futebol o jogador Marega abandonava
o campo depois de ouvir cânticos racistas e o actor
Bruno Candé era baleado em plena via pública. Como
reacção, saiu-se à rua. Pelo mundo gritou-se
#BlackLivesMatter.
E houve um álbum, na verdade, dois, que pareceram
captar o caos, e também alguma da claridade, que foram
atravessando o ano de 2020. Num curto espaço de
meses, o projecto britânico Sault lançou dois álbuns de

Meia Riba Kalxa
Tristany
Tristany

Tristany
mostrou, com
uma poesia
sónica
invulgar, que
as diferenças
e os muros
que passamos
o tempo a
construir
(entre hip-hop
e kuduro,
periferia e
centro, entre
local e global,
entre brancos
e negros) são
passíveis de
serem
transcendidos

Dar sentido. Permitir-nos ser.
quando o confinamento,

Num curto espaço de meses, o projecto britânico Sault lançou dois álbuns de
surpresa que pareceram captar o caos e também alguma da claridade que foram
atravessando 2020

Untitled
(Black Is)
Sault

Fetch the Bolt
Cutters
Fiona Apple

Edi. Forever Living
Originals

Columbia; Sony
Music

surpresa. O primeiro chamava-se Untitled (Black Is),
e foi lançado em Junho, e o segundo Untitled (Rise),
deu-se a conhecer em Setembro. Se o primeiro era um
grito de revolta contra a asfixia, o segundo era música
para respirar. A história é agora, mais ou menos,
conhecida. O ano passado, do nada um projecto
chamado Sault, de que nunca se ouvira falar, lançou
dois álbuns (5 e 7 eram os títulos), com uma sonoridade
que misturada soul, funk, dub ou afrobeat, por entre
palavras que tentavam reflectir disposições racistas,
privilégios naturalizados ou desigualdades.
Apesar da informação nula, a partir de determinada
altura, três nomes começaram a ser associados ao
projecto (o músico Dean Josiah Cover, ou seja, Inflo,
com ligações a produções de Michael Kiwanuka ou Little
Simz, e as cantoras Cleo Sol e Kid Sister), mas passado
mais um ano o mistério mantém-se intacto. Ou seja, em
dois anos os Sault lançaram quatro álbuns e ninguém
sabe quem são. Os mais cínicos dirão que se trata de
estratégia mercantil. Não parece de todo. Aliás, se existe
dado que é insondável é que nesta fase já mereciam ter
outro tipo de visibilidade.
Os dois álbuns lançados este ano são desafiantes na
forma como abordam os tempos socioculturais e
políticos que se vivem mas só o são porque o corpo
musical também o é. É como se edificassem cinco
décadas de música popular negra de forma sincrética
e fossem capazes de a devolver com olhar renovado,
limpo e seco. As fundações rítmicas são precisas mas
ao mesmo tempo soltas, com uma série de elementos
(da soul, funk, dub, gospel, jazz, electrónicas ou rock)
vogando de forma livre, por entre vozes e palavras que
nos interpelam politicamente de forma directa, mas
sem serem simplistas como tantas vezes acaba por
suceder.

Kriola
Dino D’Santiago
WEdi. e distri.
Sony Music

É um disco de memórias, da soul dos anos 60 à poesia
falada dos anos 70 ou ao pós-hip-hop dos anos 90, mas
que olha para o passado como força dinâmica que é
possível reconstruir hoje, adicionando-lhe novas
camadas de saber ou experiências que haviam sido
descuradas. É música que em vez de excluir, inclui, não
recusando a conflitualidade, o apontar de dedo em riste,
mas que também acredita no horizonte por vir e no
gesto retemperador. Se Black Is era desordem, sombra
e punho erguido contra a asfixia, Rise é poesia, alento e
fisicalidade. É acreditar que nada está escrito de
antemão e que onde existe comunidade, uma simetria
de inteligências e vontade de se caminhar para um
terreno de igualdade, pode-se atribuir sentido a este
planeta desnorteado.
Dar sentido. Permitir-nos ser. Eis o efeito que alguma
música teve na primeira metade do ano, quando o
confinamento, ou o semi-isolamento, foi preponderante
em muitas existências. Foi uma altura em que um dos
vectores da relevância das artes veio ao de cima. Não
nos deu de comer e não serviu para pagar a renda no
final do mês. Mas nutriu-nos por dentro. Fez-nos ganhar
perspectiva. Interpelou-nos. Fez-nos sentir vivos.
Se os dois álbuns dos Sault, bem como o magnífico
RTJ4 dos Run The Jewels, ou noutra perspectiva
Circuit City de Moor Mother, personificaram esse grito
de resiliência exteriorizado contra uma humanidade em
desagregação, os álbuns de Fiona Apple, de Moses
Sumney ou Yves Tumor (Heaven to a Tortured Mind)
deram-nos uma outra perspectiva: a do interior dos
seres humanos, com a qual nos podemos identificar.
Fetch The Bolt Cutters, o quinto registo de originais de
Fiona, foi provavelmente o álbum mais consensual deste
ano entre os melómanos mais críticos e constituiu
também a sua chegada a um patamar de excelência onde
existem muito poucos.
O facto de ter sido editado em Abril, quando parte da
população mundial estava confinada em casa, pode ter
desencadeado um efeito de espelho. Afinal, falamos de
uma obra que discorre sobre isolamento e solidão, mas
é claramente muito mais do que isso. Seja qual for o
ângulo de análise é difícil não vislumbrar que estamos
perante obra magistral. A música é complexa e
experimental à sua maneira sem prescindir de procurar
a inteligibilidade. E o universo lírico, como é habitual
em Fiona, tem algo de exposição íntima, que nunca se
fica pelo efeito narcísico, conseguindo conter a dose
necessária de universalidade.
Quase todos os seus discos têm qualquer coisa de
reconstrução, pessoal e artística. E neste caso esse efeito
também está lá. A diferença é que hoje, sem perder a
veemência interpretativa, parece muito mais consciente
de si. Cada nova criação parece ser um processo
doloroso, mas ao mesmo tempo parece ser essa a única
forma de se reorganizar como ser humano. e

A crioulização transportou-nos para novos horizontes com
Dino d’Santiago transcendidos. É uma questão de descolonização
mental, onde alma, ritmo e música nos fazem participar
numa mesma respiração conjunta

NA BOLHA DE FIONA APPLE
Em Abril, num anúncio súbito, Fiona Apple fez saber
que o seu quinto álbum sairia quase de imediato. O
confinamento geral antecipava a partilha deste
colosso selvaticamente melodioso e percussivo: o
mundo parava e teria tempo para a ouvir online. Talvez
mais importante do que isso, o isolamento forçado que
se espalhava pelo planeta sintonizava-o, finalmente,
com Apple. Aquela que se retirara da vida exterior,
barricada na sua casa contra uma agressividade
quotidiana que chocava contra a sua sensibilidade,
estava, agora, num mesmo plano. A sua música podia
chegar a todos como chegara até ela, num casulo,
numa bolha de atracção e repulsa por este lugar
desvairado que habitamos, gerador de medo e
ansiedade. Não era apenas o tempo que significava
disponibilidade para ouvir Fiona; era também o tempo
para escalar até ela através destas brilhantes canções.
E de poder esgravatar para entrar nessa sua bolha —
que, à semelhança de outras obras-primas de 2020, de
Susana Santos Silva ou dos Três Tristes Tigres — não se
confunde com nenhuma outra.
GONÇALO FROTA

Circles
Mac Miller
Warner Bros

MAC MILLER PARTIU ON TOUR
Ainda antes de começarmos a andar às voltas dentro
de casa, Circles, álbum póstumo de Malcolm James
McCormick, chegava aos escaparates ano e meio
depois das suas últimas e premonitórias palavras: “I just
wanna go on tour”. As suas canções estão cheias
destes perversos, doces presságios e o single que
anunciou o álbum não foi excepção. “There’s a whole
lot more for me waitin’ on the other side”… Peça
magnífica, Good News (“Espalhem a notícia / Eu fui ao
fim do mundo / Eu vou ao fundo de mim / Vou ao fundo
do mar”…) foi um momento de comoção que deu mote
para um trabalho inteiramente cantado, miniatural,
arranjos delicados que dele fazem o “mais Beatles” da
sua discografia. O produtor Jon Brion, que o
acompanhou, disse que Miller desejava voltar a um
registo de rap puro e duro e mostrar que ainda sabia da
poda. Ninguém duvidou, mas só mostra como o
americano sempre encolheu os ombros a ideias-feitas
do que é tido como canónico, no caso, o percurso do
rapper que, numa perspectiva de “evolução”, se quer
fazer cantor a todo o custo. 2020 menos mau só pela
sua aparição. FRANCISCO NORONHA

. Eis o efeito que alguma música teve na primeira metade do ano,
, ou o semi-isolamento, foi preponderante em muitas existências
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Every Bad
Porridge Radio
Secretly
Canadian; distri.
Popstock

O rock
britânico
a conectar-se,
outras vez,
com a rua
e com sentido
de urgência
político:
Porridge
Radio

e “Escrever uma canção é como pôr as ideias em
ordem”, afirmou uma vez.
É como se os tempos pandémicos, de insularidade,
sempre estivessem estado no interior dela. Não
surpreende que olhe para o espaço doméstico como
parte intrínseca do processo criativo. Como se a casa
fosse mais um instrumento. E nesta obra isso é tangível,
com as canções adoptando sons concretos — o ladrar
dos cães, panelas ou caixotes de lixo — convidando-nos
a entrar na sua habitação.
O que não significa que sejam canções asfixiantes ou
enclausuradas. Respira-se emancipação nessa sinfonia
do dia-a-dia, a voz enlaçada por espaço, ecos, gritos,
palmas e experiências que, afinal, são tantas vezes a de
muitos de nós, tornando evidente que somos todos um
pouco solitários à procura de sermos aceites, uns pelos
outros, ao longo da vida.
Algo análogo se poderia dizer de Grae, o álbum que
na verdade são dois do americano Moses Sumney,
naquele que foi também o ano da sua consolidação
definitiva. Em Fevereiro, quando deu a conhecer a
primeira parte dessa obra, percebia-se logo no tema
introdutório (Insula) que o isolamento era o tema
central, algo que viria a ser confirmado em Maio quando
deu a conhecer a segunda parte. “Estas são canções de
quem gosta de estar em casa para quem está fechado
em casa”, dizia-nos ele na altura, em entrevista,
esclarecendo que o contexto era bizarro para ele.
“Nada do que está a acontecer é inusitado para mim”,
dizia, acerca do distanciamento físico ou social. “O
isolamento, a solidão, o estarmos connosco próprios,
ou como podemos estar com os outros, foram sempre
temas que me interessaram, mas imagino que exista
muita gente a sentir-se incomodada com esta situação.
De qualquer forma o sentimento de solidão pode não
ter necessariamente a ver com alguém estar confinado
a um espaço físico. É também um sentimento de
ausência de ligação.”

We Are Sent
Here By History
Shabaka and
The Ancestors

Fountain
Lyra Pramuk
Bedroom
Community

Novembro...
Que Rumos
Pedro Barroso
Edi. Ovação

Impulse; distri.
Universal

LEMBRAR A HISTÓRIA, DESMANTELAR VOZES DAS ENTRANHAS DO CORPO
NO PRESENTE, CONSTRUIR O FUTURO Não é o melhor disco de 2020, mas é o disco que me

TESTEMUNHO DE UMA GERAÇÃO
QUE DEU GRANDE RELEVO À PALAVRA

We Are Sent Here By History foi gravado antes da
pandemia. Não foi isso que tornou menor o seu impacto
ou o de discos como Rough and Rowdy Days, de Bob
Dylan, ou RTJ4, dos Run the Jewels. Reforçando tensões
e anseios que já se desenhavam, interpelam tanto este
tempo quanto discos emanados do contexto actual,
como Idiot Prayer, de Nick Cave, ou Rapazes e Raposas
de B Fachada. Vindo do antes, sobressai pelo seu poder
evocativo, transformador, revolucionário. Shabaka
Hutchings, nome maior do efervescente jazz londrino,
criou um documento poderoso. Musicalmente
inebriante, cruza tradições (o afrofuturismo, o free jazz,
o folclore sul-africano e caribenho) e apresenta-se como
tapeçaria viva onde se nos revela o que fomos e o que
poderemos ser. Exigem-se desabamentos: das marcas
do colonialismo, da misoginia, do capitalismo. É um
álbum sobre “o que acontece depois do momento em
que a vida tal como a conhecemos não pode continuar”.
Shabaka, profético, falava antes da pandemia.
Continuamos a ouvi-lo agora, de olhos no futuro.

Num ano em que Bob Dylan voltou à ribalta pela porta
grande (Rough and Rowdy Ways foi considerado o
melhor disco de 2020 pela UNCUT e pela MOJO) e em
que celebrámos, com as limitações da pandemia, o
centenário de Amália (que deu voz universal a muita da
melhor poesia, da popular à erudita), o disco póstumo
de Pedro Barroso (1950-2020) fica-nos como um
lúcido testemunho de uma geração que deu à palavra
grande relevo na canção, e da qual ele foi, durante
cinco décadas, incansável batalhador. Chamem-lhe
“canção de texto”, por inspiração da canção francesa,
ou obra de cantautor, nome que por cá tanto se usou e
desgastou, a vasta obra de Pedro Barroso tem neste
seu derradeiro disco, Novembro… Que Rumos, uma
síntese apurada, como se a antevisão da morte assim o
ditasse. E a ele fica associada uma outra obra, a do
cantautor espanhol Patxi Andión (1947-2019), num
também derradeiro dueto. Pedro Barroso, à
semelhança de Blas de Otero, disse um dia: “Resta-nos
a palavra”. Felizmente, também nos resta a música.

MÁRIO LOPES
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pôs a tentar fazer as pazes com 2020. Há nele uma
qualquer teoria sensorial que organiza o caos, que
aponta para uma luz ao fundo do túnel num ano
corroído por populismos, violência racial, por um vírus
e uma crise económica. Fountain carrega uma
cosmovisão conciliadora do presente e do futuro, talvez
por ser tão desprovido de ego, de marcadores sociais e
de género, de binarismos. Lyra Pramuk construiu o
disco a partir da voz, que é a génese e o veículo dos
ritmos, das melodias, das texturas, dos fluxos e
filamentos sonoros. Lyra é humana, ciborgue, elfa,
natureza, animal. Forma-se um coro colectivo
interespécie, ou pós-humanista, capaz de ecoar nos
outros e de os mover, de nos mover. É música coral e
experimental, por vezes é tecno rudimentar e
descarnado, mas é também folk desalinhado, tão
ancestral quanto futurista. Como o que nos mostra
Eartheater, em Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin,
ou Ece Canli, em Vox Flora, Vox Fauna. Vozes que saem
das entranhas do corpo, o corpo que neste 2020 nos
esteve tão distante. A música salva! MARIANA DUARTE

NUNO PACHECO

EL HARDWICK

Moses Sumneu reivindicou

O resultado desta aproximação são canções
introspectivas e despojadas, com o falsete rodeado de
camadas de sons, formando um bloco inclassificável
que tanto denota sensibilidade pop, como se desvia por
entre elementos de soul, jazz, folk ou rock, sem ser
nada disso em concreto. Seja do ponto de vista sonoro,
lírico ou identitário, afasta-se de lógicas binárias,
abraçando a complexidade de forma convicta,
reivindicando o reconhecimento da sua arte múltipla e
caleidoscópica.
Foi um ano de afirmação de vozes com identidade
marcada. E para além das mencionadas, poder-se-ia
falar dos regressos de consagrados como Bob Dylan,
bem como da reafirmação de valores seguros como
Kelly Lee Owens, B Fachada, Phoebe Bridges,
Destroyer, Perfume Genius, Laura Marling, Nicolas
Jaar, Adrianne Lenker, Três Tristes Tigres ou Fleet
Foxes. Mas foi também um ano de clamores colectivos
e de ideias de comunidade, que não colocam em causa
a expressão individual, personificadas pelo
jazz-que-também-se-dança com epicentro em Londres
(Nubya Garcia, Shabaka Hutchings, Kamaal
Wiiliams), pelo rock britânico a conectar-se, outras vez,
com a rua e com sentido de urgência político (Porridge
Radio, Fountaines D.C., Idles) ou pela música
afro-portuguesa, cada vez mais estimulante e
representativa de experiências muito diversas.
O funaná tornou-se combate com Scúru Fitchádu
no início do ano. A crioulização transportou-nos para
novos horizontes com Dino d’Santiago. Pelo meio,
experimentou-se outros vocabulários, com Nídia. E
Tristany mostrou, com uma poesia sónica invulgar, que
as diferenças e os muros que passamos o tempo a
construir (entre hip-hop e kuduro, periferia e centro,
entre local e global, entre brancos e negros) são passíveis
de serem transcendidos. É uma questão de
descolonização mental, onde alma, ritmo e música nos
fazem participar numa mesma respiração conjunta.

o reconhecimento da sua arte múltipla e caleidoscópica

Rapazes
e Raposas
B Fachada
Edição de autor

UM TESOURO NACIONAL
Não era preciso este álbum para confirmar a
importância de B Fachada. A sua obra é já inevitável na
história da música portuguesa, a forma como burila a
tradição e a língua mudaram o curso das coisas. Mas
ainda bem que temos este disco, ponto de rebuçado de
um talento enorme. Alcança uma perfeita síntese dos
muitos caminhos de Fachada (trabalho de retalho de
viola braguesa, batidas e melodias de sintetizadores
analógicos, a voz cheia de esperteza, lata e doçura que
canta as glórias e as misérias da rotina pessoal e da vida
do país e do mundo), ao mesmo tempo que provoca
novos maravilhamentos. É o caso do fresco da noite e
dos seus bichos pintado em Natureza radical; da melhor
canção pop de Fachada, um aquecedor de corações
(Mudar de método); do arrepio de Prognósticos,
revelação cristalina da desgraça humana; das
descrições do corpo, do amor e do sexo de Mínima
atenção, aos amassos com sintetizadores e baixo. São
clássicas e novas articulações da linguagem
fachadesca, um tesouro nacional que vive e cresce.
PEDRO RIOS

Forever, Ya Girl
KeiyaA
Edi. Keiya

DA SOLIDÃO À METAMORFOSE
O primeiro álbum desta jovem norte-americana, escrito
e produzido de forma solitária — condição obrigatória
para canções com este tipo de confessionalismo —, é
um recorte íntimo dos seus pensamentos e, passe o
cliché, uma janela hesitantemente aberta para o seu
mundo, que já era de alguma reclusão antes da
pandemia. KeiyaA expõe as suas fragilidades, sem saber
até que ponto o deve fazer de modo tão despido
(“Should I give up privacy so I can pay my rent?”,
interroga-se em I! Gits! Weary!), neste disco em que o
R&B, o hip-hop e a soul assumem sempre uma
dimensão mais meditativa que explosiva (é notável a
maneira como reduz o fôlego de Do Yourself a Favor,
faixa de Prince, a um delicado e frágil lamento de
desamor). Nas letras dos 16 temas de Forever, Ya Girl,
encontramos apontamentos sobre depressão,
espiritualidade, relações afectivas ou a condição do
corpo negro. A sonoridade orgânica que os sustenta,
como sugere o sample que faz a ponte entre Way Eye e
Rectifiya, pertence a KeiyaA e a mais ninguém.
DANIEL DIAS

ERIC GYAMFI

O ambiente cada vez
mais degradado.
As economias
inertes.
A democracia
fragilizada.
Os estigmas,
as opressões,
o racismo. Foi um ano
onde respirar foi difícil
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Antes que acabe 2020, o Ípsilon sai às quartas

300

Bem de primeira necessidade.
O ano em que o sector da cultura
viu exposta a sua fragilidade
foi o ano em que mais precisámos
de ler, ver e ouvir.

Devido ao período das festas, as próximas edições do suplemento Ípsilon, habitualmente distribuído à sexta, serão publicadas nas quartas-feiras dias 23 e 30 de Dezembro
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