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T er uma publicação é um desejo de há muito tempo. Construir 
uma publicação como esta, numa nova era da sua possível re-
produtibilidade digital, é consumar esse mesmo sonho mais 

antigo somado à forte vontade de reunir alunos de estudos artísti-
cos. Reunir artistas. Reunir as artes.
Das universidades, dos teatros, dos estúdios, dos ateliês, das salas 
de espectáculos, das salas de aula vêm alunos de mestrado e dou-
toramento, professores e artistas que aqui se reúnem na escrita. 
Unidos pelas artes, aliando a teoria à prática, cá dentro ou lá fora, 
do palco ou do público, manifestam as suas ideias, as suas dúvi-
das, as suas certezas e incertezas. As suas inovações. Criações. 
Explicações. Interrogações.
 
Interrogada várias vezes sobre o título escolhido, sinto-me na 
obrigação de o explicar. O título tem uma história que se inicia o 
ano passado em Amesterdão com uma loja de cinema com o 
mesmo nome, passa por um título de um filme para um projecto 
académico e, ganhando uma considerável e agradável saudade e 
afeição, fixa-se aqui. Cine Qua Non pode assim ser facilmente con-
fundida, logo à partida, com uma revista dedicada ao cinema. Isso 
é um risco assumido, mas desde já, e para que não restem dúvidas, 
fica o esclarecimento. Em vez de se amarrar o primeiro vocábulo a 
uma determinada forma artística, a ideia passa por ligá-lo ao mo-
vimento. E não só a um, mas a vários movimentos. A movimentos 
escritos que cruzam livremente reflexões, ideias, críticas e irrita-
ções. A movimentos artísticos que relacionam a música às artes 
plásticas, a dança ao teatro, o cinema à literatura. Cine Qua Non é 
feita de movimentos contrários, transversais, paralelos, circulares. 
Movimentos teóricos e movimentos críticos.
O movimento periódico é trimestral, uma publicação por cada es-
tação do ano. É este o compromisso. Nascendo na Primavera, vai 
avançando no tempo, esperando que lhe não caiam as folhas no 
Outono. Nestas folhas há movimentos interiores de textos escri-
tos por cá, reflexões por dentro de quem pensa o que se passa à 
sua volta. Há movimentos constantes de quem escreve sempre, de 
número em número, no seu próprio espaço, escritos pelo Jorge Vaz 
Nande e pelo Pedro Ramos Almeida. Há movimentos académicos 
de textos que são estudos de quem ensaia as artes. E há movimen-
tos exteriores de textos que chegam de outras paragens, escritos 
de Leipzig pelo Manuel Durão, de Londres pelo Simão Costa, ou de 
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Having a publication has been a long-standing wish. To 
put together an issue such as this, in this new era of online 
publishing, is to fulfil this dream, and satisfy a strong 
urge to bring art students together. To gather artists. To 
gather the arts. 
From universities, theatres, studios, workshops, from 
halls and classrooms come MA and PhD students, 
teachers and artists, gathered here in writing. United by 
the arts, joining theory to practice, in Portugal or abroad, 
from the stage or the audience, ideas, doubts, certainties 
and uncertainties are shared. Their innovations. 
Creations. Explanations. Interrogations.
 
Many times questioned as to why I chose this title, I feel 
compelled to explain it. The title goes back to Amsterdam, 
2008, and a cinema store of the same name. It then 
evolved into a title for an academic movie project and, 
having won my affection and liking, it crystallises here. 
Cine Qua Non might easily be confused with a movie mag. 
That’s an assumed risk, but just to clear up any lingering 
doubts, here’s the explanation. Instead of tying the first 
word up to any particular art form, the idea is to link it 
to movement. And not just to one, but several movements. 
To written movements freely crisscrossing reflections, 
ideas, reviews and aggravations. To art movements 
relating music to the plastic arts, dance to theatre, 
cinema to literature. Cine Qua Non is made of contrary, 
transversal, parallel, circular movements. Movements in 
theory and criticism.
The magazine will come out quarterly, one issue per 
season. That’s the commitment. Born in springtime, it’ll 
move on in time, hoping to make it through autumn. 
Here you’ll find internal movements of texts written in 
Portugal, inside reflections of people who think about 
their surroundings. There’ll be constant movements of 
regular collaborators, by Jorge Vaz Nande and Pedro 
Ramos Almeida. There’ll be academic movements of 
essays on art. And external movements of texts from 
abroad, from Leipzig by Manuel Durão, London by 
Simão Costa, or from Berlin by Alex Hundt. These are 
reflections from the outside, stories from there to here, or 
thoughts that have left Portugal and continue out there. 
Pendulum movements that go to and for and never stop.

Berlim pela Alex Hundt. São reflexões por fora, histórias de lá para 
cá, ou pensamentos que partiram daqui e continuam por lá. São 
movimentos pendulares que vão e voltam e nunca param.

Se a Faculdade de Letras tem vindo a alimentar o meu espírito 
crítico, dos anos que passei no Instituto Superior Técnico ficou esta 
energia cinética que não me deixa em repouso. É através dessa 
mesma energia cinética – a quantidade de trabalho necessária 
para que um objecto saia do repouso e entre em movimento – que 
se constrói este primeiro impulso. 
É a força de mudar. A força de agir. 

Caros leitores, este é finalmente o início. Desde logo pelo título, 
ligado ao objecto e ao objectivo, se vê que não se quer a coisa es-
tática nem inerte. Mas sim cinemática e dinâmica. Cine Qua Non é 
o movimento sem o qual nada se muda.

If the Faculty of Letters has nurtured my critical spirit, 
the years I spent at Instituto Superior Técnico have left 
me this kinetic energy that simply won’t let me rest. It’s 
through this very kinetic energy - the necessary amount 
of work for an object to cease being at rest and gain 
momentum - that this first impulse came to be. It’s the 
force of change. The force of acting. 
Dear readers, this is finally the beginning. Right from the 
title, connected to our object and objective, you can see 
that we’re not looking for anything static or inert. But yes 
cinematic and dynamic. Cine Qua Non is the movement 
without which nothing changes.

Translated by Bernardo Palmeirim
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Num concerto de Música Contemporânea, designação que a indústria dis-
cográfica manterá por tempo indeterminado, quando a obra musical chega 

ao palco para ser apresentada faz-se acompanhar de uma nota de programa 
- impressa num folheto distribuído quase sempre gratuitamente ao público - 
com uma explicação resumida e muitas vezes em linguagem extremamente 
técnica ou estranhamente enigmática do sistema utilizado e do processo cria-
tivo seguido pelo compositor. Esta música refugia-se numa explicação para 
o fenómeno sonoro enquanto vê outras músicas, tão contemporâneas como 
ela, que não carecem de explicações, a serem vendidas no mercado e a servir 
milhões de ouvidos. Digamos que há uma parte da música actual que se proc-
lama “a contemporânea” que se faz difícil de ouvir, tem uma explicação inte-
lectualmente rebuscada, faz alarido disso, é apoiada pelo Estado e por outros 
patrocinadores da Cultura e chega a muito pouca gente. O sistema e o processo 
recorrentemente descritos afastam o leigo de uma audição livre e fazem-no 
sentir desinformado e incapaz perante o colosso intelectual do compositor e 
dos especialistas.
O sistema de que falo é um esquema intelectual formalizado e concebido 
pelo compositor para fornecer ideias sonoras e musicais, anterior à escrita 
da música ou da idealização do seu resultado sonoro. No século XXI adopta 
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In a ‘contemporary music’ concert (a designation the recording industry will hold on to for an in-
definite amount of time), when the opus reaches the stage for presentation, a programme - printed on 
a leaflet, which is nearly always free - is handed out with a short explanation, often in overtechnical 
or strangely enigmatic lingo, of the creative process and system the composer used. This sort of music 
retracts into an explanation of the auditory phenomenon as it watches other sorts of music - just 
as contemporary and which require no explaining - being sold to millions. Let’s say that a part of 
present-day music that calls itself ‘contemporary’ is difficult to listen to, has intellectually far-fetched 
explanations, boasts of this, is subsidised by the State and other Cultural promoters and ends up 
reaching very little people. This recurrent explanation of systems and processes pushes laypeople 
away from a free listening experience, making them feel uninformed and incapable in face of the 
intellectual colossus of composer and specialists.
The system I’m talking about is an intellectual scheme formalised and designed by the composer to 
supply sound and musical ideas, which is in place before the composition is written or its auditory 
result is idealised. In the 21st century, it usually takes the form of one or more sheets of paper with 
instructions, or theoretical possibilities of execution, in the form of musical notation, numbers or 

To explain 
music or to 
ignore the 
listener?

olvidar 
o ouvinte
?
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normalmente a forma de uma folha ou várias folhas de papel que contêm as 
instruções, ou possibilidades teóricas para produzir a peça, sob a forma de 
notação musical, algarismos ou outro sistema de cifras - por vezes extrema-
mente complexo matematicamente - ou mais recentemente, com recurso ao 
computador, a algoritmos que deduzem determinados sons a partir de certos 
dados iniciais. A ideia poética de que o compositor se inspira e escreve o que 
lhe vai à cabeça ou transcreve algo da sua imaginação, não é valorizada e não 
é agora objecto de orgulho. Não é valorizada nem é motivo de orgulho para um 
meio intelectual composto por académicos que se fascinam pela formalização 
da música e pela sua explicação teórica muito além do seu resultado sensível. 
Muitas vezes as obras musicais são alvo da sua análise, isto é, do desvendar 
perante a comunidade de teóricos interessados, do sistema e do processo que 
levou ao resultado fixado na partitura. Cada compositor inventa então os seus 
sistemas e enreda-se nos seus processos e vai depois mostrá-los aos seus 
pares gabando a sua complexidade ou a sua riqueza conceptual, afastando-
-se por vezes, de modo incompreensível, do seu resultado sonoro. É claro que 
normalmente o interesse de cada um dos compositores não está nos siste-

other code systems - at times of very complex mathematics. More recently, with computers, compos-
ers have been able to resort to algorithms that will deduce certain sounds from certain initial data. 
The poetical idea of inspiration and of a composer writing down what just pops up in his head or 
spouts from his imagination is not valued and is no longer matter of pride. It is not valued nor 
is it something to be proud of for a group of intellectuals fascinated by the formalisation of music 
and theoretical explanations, which stretch far beyond the results that we feel. More often than not, 
musical pieces are subject to their analyses, and they will unveil for those concerned in the theoreti-
cal community the system and process that led to a given score. Each composer invents systems and 
submerges himself in its processes to then show them to their peers and gloat in their complexity and 
conceptual richness, striding away, sometimes incomprehensibly, from the musical result. Of course, 
normally the composers’ interest doesn’t lie in the systems and processes of other composers, but in 
the pleasure of spotting in them some old-fashioned, out-dated or reheated element, and then confi-
ding their discredit over such systems and processes to someone over a conference coffee-break, while 
proclaiming themselves to be more visionary and avant-garde than these peers.

I’ll step back over two and a half centuries. “The Art of Fugue” of J.S. Bach has a system.    Indeed 
it does. But Bach didn’t limit himself to look up stuff in his little system notebook and administra-

mas nem nos processos dos seus colegas de profissão, mas sim no prazer de 
reconhecer neles algo de passadista, datado ou requentado e de seguida na 
pausa do café da conferência, confidenciar a alguém o seu descrédito perante 
os sistemas e os processos expostos e proclamar-se mais vanguardista e mais 
visionário que o outro.

Recuo mais de dois séculos e meio. A “Arte da Fuga” de J. S. Bach tem sistema. 
Tem-no de facto. Mas Bach não se limitou a consultar o caderninho do sistema 
e a desbobinar notas para a partitura em tom de processo administrativo: tinha 
atrás de si o peso de horas e horas (séculos, se bem virmos) de música tocada 
e composta, que tinham como objectivo primeiro - para lá do consciente - de 
soar bem e com isso servir uma função: acompanhar as cerimónias religio-
sas, entreter senhores importantes na corte ou ensinar os seus discípulos. O 
sistema não deu a Bach a música: a sua técnica de fuga e contraponto - que 
envolve múltiplas variantes do belo tema principal - não lhe fez o trabalho nem 
lhe substitui o talento. Bach teve de superar as dificuldades que o sistema lhe 
impôs: digamos, o sistema não lhe facilitou nada o trabalho, nem foi com esse 

tively debit notes into a score: he had a background of hours and hours (centuries, if you think about 
it) of performing and writing music, the prime goal of which - beyond awareness - was to sound well 
and in doing so serve a purpose: to accompany religious ceremonies, entertain important gentlemen 
of the court and teach his disciples. The system didn’t give Bach his music: his technique of the fugue 
and counterpoint - which involves multiple variations of the beautiful main theme - did not do his 
work for him nor replace his talent. Bach had to overcome the difficulties the system imposed on him: 
in other words, the system didn’t make his work any easier, neither was it the reason why he adopted 
it in the first place. Nor would it serve him any good, when executing it, to explain it to the public.

What system can indeed kick off a work of art and ensure its success? Why don’t we ask M.I.A. what 
her system is? Better: must music today obey a system invented for the purpose of not going down in 
history as a recovered, reheated dish?
Music is a complex phenomenon. It’s hard to do and do well. It’s an intellectual and human phe-
nomenon. You don’t question it. But its deepest, subterraneous system is completely devoid of interest 
for the listener. The listener only catches the glimpse of the auditory illusion we call music and opens 
up to its enjoyment. And if the phenomenon negates all of the listener’s experience as a sensitive 

*

*

“A IDEIA POÉTICA DE QUE O COMPOSITOR SE INSPIRA 
E ESCREVE O QUE LHE VAI À CABEÇA OU TRANSCREVE 
ALGO DA SUA IMAGINAÇÃO, NÃO É VALORIZADA E NÃO 
É AGORA OBJECTO DE ORGULHO [...]”

“The poetical idea of inspiration and of a composer writing 
down what just pops up in his head or spouts from his imagi-
nation is not valued and is no longer matter of pride {...}”
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“A MÚSICA É UM FENÓMENO 
COMPLEXO. DÁ TRABALHO A FAZER 
E A FAZER BEM. É UM FENÓMENO 
INTELECTUAL E HUMANO. NÃO 
SE PÕE EM QUESTÃO. MAS O 
SEU SISTEMA MAIS OBSCURO, 
SUBTERRÂNEO, NÃO TEM QUALQUER 
INTERESSE PARA QUEM OUVE. O 
OUVINTE SÓ TOPA UMA ILUSÃO 
SONORA A QUE CHAMAMOS MÚSICA 
E ABRE-SE À SUA FRUIÇÃO.”

intuito que o tomou e não serviria de nada, aquando da sua execução, explaná-
lo ao público.
Que sistema pode de facto desencadear a concepção de uma obra de arte e 
garantir o seu sucesso? Se perguntassem aos Buraka Som Sistema qual é o 
seu sistema? Melhor: tem hoje a obra musical que se pautar por um sistema in-
ventado a seu propósito para não constar como prato requentado recuperado 
da História?

A música é um fenómeno complexo. Dá trabalho a fazer e a fazer bem. É um 
fenómeno intelectual e humano. Não se põe em questão. Mas o seu sistema 
mais obscuro, subterrâneo, não tem qualquer interesse para quem ouve. O 
ouvinte só topa uma ilusão sonora a que chamamos música e abre-se à sua 
fruição. E se esse fenómeno vem contrariar toda a sua experiência enquanto 
organismo sensível habitante da Terra, destruir leis da física na ânsia de ser 
novo e profundo e se defende com um sistema, como uma lógica formal “par-
titúrica”, não serve quem mais precisa: que é o ouvido da avó, do irmão e da vizi-
nha. O compositor académico que se entrega a uma partitura numa secretária 
ou num computador com óculos na ponta do nariz encontra hoje, mais do que 
nunca, o desafio de se afirmar útil à comunidade. De produzir com função, de 
devolver uma posição crítica, de enfrentar o seu tempo e as suas gentes - e de 
no seu capricho tecnicista superar o seu sistema ou pô-lo de lado, deixar-se ir 
na maré das ideias e da imaginação e devolver música: música que satisfaça a 
sua própria necessidade da arte pela arte e a dos outros que a sustentam.

organism on Earth, destroys laws of physics in the urge to be new and deep and defends itself as 
a system, as a formal logic on a score, then it won’t be of any use to those truly in need of it: your 
granny’s, brother’s and neighbour’s ear. Academic composers bent over a score at a desk or on a 
computer, with glasses hanging over the edge of their nose, face, today more than ever, the challenge of 
being useful to their community. Of producing with a function, of responding with a critical position, 
of facing their time and people - and in their technical whimsy, to surpass their system or set it aside, 
allowing themselves to ride the tide of ideas and imagination, and spill out music: music that will 
satisfy their own need of art for art’s sake and of those who support it.

Translated by Bernardo Palmeirim

“Music is a complex phenomenon. It’s hard to do and do 
well. It’s an intellectual and human phenomenon. You 
don’t question it. But its deepest, subterraneous system is 
completely devoid of interest for the listener. The listener 
only catches the glimpse of the auditory illusion we call 
music and opens up to its enjoyment.”

*
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cine.qua.non, Staalstraat 14, 1011 JL Amsterdam
I enter the shop, looking for solid ground to recent thinking. Obvi-
ously, this is what you do when you live abroad, you start an essay 
on national identity and call it an experience of regional place-
ment. 
I should have bought that mug. It knew the answers. I AMsterdam. 
And coffee. I watch myself watching a Wim Wenders movie and 
realize, I am not in Germany any more. 
What’s wrong with a cowboy in Hamburg? Horses. The colors of 
the west. Dennis Hopper walking. A German car. Bad dubbing.
I enter the shop and all of this is blanked out. In here, it’s not about 
territorial entities after all, but imaginary friends and spaces. I 
walk through the photo album of adopted relatives and lives, the 
owner spots me and sees well, she is a lost child in a candy1 shop. 
I plan to ignore him just for a little longer to taste it all, but finally 
give in and face him, he’s unpacking a book behind the counter. 
On the cover it reads ANDY WARHOL. Two thoughts pop up in my 
head („It’s huge.“ 2 Which it was. Two of them would provide for a 
proper couch table. And „I love Andy Warhol.“ Which I do.), only one 
goes out of my mouth, the one about the size, fortunately without 
the furniture analogy. He looks at me anyway as if I had just de-
livered a piece of questionable literary criticism (I wonder if the 
love story 3 had gotten me the same glance), so I quickly change 

alex hundt

} { 

1
HA HA HA HA HA HA

WHITE LIGHTNIN’
(DOMINIK MURPHY, GB/USA/CR 2009)

A movie like one big piece of angry pie, mad and 
sweet. Based on the true story of Jesco White, 
West-Virginia’s devil dancing outlaw, Murphy 
unfolds an insane panorama in greyish green 
that is interested in nothing but raging on. White 
trash environment, childhood violence, guns and 
moonshine distilleries. Religious fanatics. Ha! 
Like Fresco dancing to the sound of shotguns, 
you leave the cinema wild-eyed, laughing in stro-
boscope – ha ha ha ha ha ha.

2 
IT’S HUGE. IT’S WILDCAT ART CRITI-

CISM.
2001: A SPACE ODYSSEY
(STANLEY KUBRICK, GB/USA 1965-68, 
Restored 70mm print of 2001)

This year’s Retrospective section of the Berlinale went 
for Bigger Than Life key works from the 70mm era, 
providing a pick ‘n’ mix of the few survivors of a dy-
ing breed. From „Ben Hur“ to „Hello Dolly“, one 
was kindly asked to get a glimpse of Heston’s toes or 
Streisand’s nose in wide-gauge. I went for a Space 
Odyssey, as I had to admit (and return to dust for it), 
I had never seen it in any other version than a record-
ing from German television, including sound and color 
damage done by the family’s first video recorder (God 
bless it.).
The movie was screened at the International, a cinema 
just off Alexanderplatz in former East-Berlin, which 
had opened in 1965 as the third of the GDR’s 70mm 
cinemas. Not only was it two years early for Kubrick; 
as I spoke to my father not long before the festival (yet 
suggesting the 70mm format might stem from the silent 
age – see me walking the streets in sackcloth and ashes), 
he told me that it was the favorite format used by East-
ern Germany film directors for their endeavours into 
the Wild West. Hence, horses instead of HAL, although 
the International’s architecture well anticipated that 
Saturday night in February: A nutshell of modernism 
(cubicles, glass and back-breaking chairs) plus a dash 
of drug-induced interior design – the screen’s curtains 
all gold glittering rustle bustle.
The cinema was packed, I got a seat in the third row, 
left-hand side, almost pushed to the (as well) golden 
walls. As everything was out of proportion (the chair, 
the screen, myself), I decided to simply slide down in 
my seat and let it happen. And it happened. At first the 
screen started to bend at its vertical edges until it had 
gained a parabolic shape. Then, it stretched out its edgy 
arms and hugged me, and I walked onto the perfectly 
white polished floors of the spaceship, heading on into 
the infinities of huge deep space. 
Immersed in pink nebulas and multichannel Strauß, 
I counted the click-clacks on the soundtrack and imag-
ined the projector to be a turntable needle, scratching 
the precious film print at each turn.
Looking at a pillar of black shiny stone, I thought 
about „A Clockwork Orange“ and how I had watched 
it when I was fifteen, another television recording, how 
I had understood everything and gotten it all wrong. 
In his most recent book, film scholar and favorite pro-
fessor Hermann Kappelhoff thinks of „A Clockwork 
Orange“ and „Rebel Without A Cause“ as unlikely 
twins, the former once and for all spelling out the awk-
ward a-social monstrous uneasy violence of the latter.
He got it right. I need to go through the old tapes.
And Space. It’s huge.

3 
I GONNA TELL YOU ABOUT THE GIRL 

(FOR THE SAKE OF A PLOT)
MY SUICIDE
(DAVID LEE MILLER, USA 2009)

Archie, world-weary teenager, well equipped 
with a love for youtubing and a camera, tells 
the girl about the final project for his film-class, 
a farewell-to-the-world movie. She decides to 
literally take part in it and commit suicide, too. 
However, love interferes with his plan. Archie’s 
suicidal tendencies fade, and - as the girl is still 
eager on dying on camera - he has to take the 
narrative into his own hands, save the girl and 
become the hero of the story.
Sounds like teenage-soap? Well, an ever so true 
love story, but none between Archie and the girl.

staalstraat
Staalstraat street sign in a shop in Berlin, Mitte.
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4
STUPID HAPPY HISTORY

STUPID STRUCTURES, HAPPY 
STRUCTURES
Films, an Installation and an Exhibition by 

LUDWIG SCHÖNHERR
(curated by Marc Siegel, Forum Expanded 09)

Halle A/14, a gallery space in a former small 
industries area, today known as the art waste-
land just off Berlin’s Central Station. Photo-
graphs, clocks, paintings, drawings, found ob-
jects all scattered across the gallery’s walls – The 
World Trade Center amidst a grassland, Felix 
the Cat, Nam June Park in someone’s living 
room, Jack Smith and Ludwig Schönherr in 
a New York apartement. The History of Ex-
perimental Formal Structural Underground 

5
SALVATION

BURROWING (MAN TÄNKER SITT)
(FREDERIK WENZEL, HENRIK 
HELLSTRÖM, S 2009)

Sweden, mid-summer, a middle-class suburb, an 
IKEA catalogue setting: The camera follows 12-year-
old Sebastian, who looks around and finds only a-so-
ciality at the heart of the petit bourgeoisie and modern 
family life. A Gus van Sant meditation, but marked by 
an idea of salvation beyond death and a thorough trust 
in the existence of spaces and lives not contaminated by 
fear and self-destruction. 

the subject to the whereabouts of the Wenders movies. „Despite 
of all the sniffing around...“ He leads me right to the spot and 
leaves. I grab the blue W and the yellow I of the collector’s box 
and head for the cashier desk. The owner looks at them, he and a 
fellow customer  immediately engage in a discussion about how 
Wenders’ earlier works (M, E, and N) have so much more to them 
than W, but how I is still somewhat alright, whereas D would not 
work at all. I nod, the owner takes that as the expansion of wildcat 
art criticism onto the field of cinema. I pay and he hands me a 
bag with the movies. And a business card, its cover being a photo-
graph of four likely lads in britpop attire. My brain heads off to the 
owner’s rock’n’roll prehistory 4, to the second of a Beatles-triptych 
hanging on a Berlin wall and the first standing on a Dutch desk. 
Good frank glaring at the man’s face gives away no similarities 
with one of the four on the card. Neither do I dare to succumb 
to any further eyeballing, nor to ask the obvious question about 
their whereabouts. I leave. 
I pinned the card on the board above my desk, right in between a 
note saying Fuck. A magazine of the arts, a remark by James Bo-
swell on Robert Burns and a sticker  advertising saltsticks as the 
high road to salvation5. I stared at it throughout the other night 
- none of the four is the owner’s younger self. None of them may 

Cinema on display and torn to pieces. For 
the discovery of the extensive works of painter, 
photographer, filmmaker and collector of clocks, 
Ludwig Schönherr, and their presentation to the 
public for the first time at this year’s Forum Ex-
panded bears a paradox: Schönherr makes his 
debut with the archive of his life’s work, thereby 
cutting through the yet open, but tightly knotted 
tapestry of artistic and personal interrelations 
called the history of underground cinema. Look-
ing at his city-portrait „Unknown Hamburg“ 
(1983-1988) and the 107 hours long super8 
film „New York: A Visual Work Diary“ (1976-
79), one clearly recognizes them as familiar 
threads within that tapestry and is startled by 
the fact that they had remained out of the public 

and academic eye alike up until now. Schönherr 
had kept all of his works in his Neukölln apar-
tement in Berlin, thereby turning it into a space 
not unlike the exhibition at Halle A/14, because 
he himself thought of them as inadequate mani-
festations of his artistic vision. He was especially 
dissatisfied with his super8 and 16mm works, as 
he took them as being marked by the blemish of 
amateurism; however working with 35mm mate-
rial remained out of his reach financially.
Yet the presentation of his works to the public 
cannot be summed up under the heading of the 
return of a long lost son, whose ghost had been 
with us, though not his name. For his use of the 
flicker in „Unknown Hamburg“ and his obses-
sion with images from American television in the 
New York diary only fit the patterns inasmuch as 
they enhance or destroy them: The flicker becomes a 
tool for narrativization; teletext images and tele-
vision advertisements get superimposed upon one 
another and images of cityscapes as an answer to 
what to make of the ubiquity of popular culture 
that had yet to be stated in experimental cinema.
In the face of Schönherr’s stupid happy structures, 
film history turns out to be nothing but one stupid 
happy structure.
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6
 KILL YOUR LOOK-ALIKE DARLINGS 

DOUBLE TAKE 
(JOHAN GRIMONPEZ, B/D/NL 2008)

There is an easy answer to what you do when 
you meet your double. Grimonpez gives it right 
away – kill it! It’s not only a question of restor-
ing the originality of one twin in face the other. If 
Alfred Hitchcock happens to be your double, it’s 
about the very survival of your ego in face of the 
master’s big ingenious shadow. However, if it 
happens to be Khrushchev, you might reconsider 
murder, for – although you are in the friendly 
domestic environment of a kitchen at the opening 
of the American National Exhibition in Mos-
cow, praising the advantages of a dishwasher 

- the old man just keeps on mumbling about his 
atom bomb. 
Grimonpez’ collage-tale of the obsession of odd 
couples to kill each other hints at the paranoia that 
lies at the heart of any bipolar system, personal 
and political ones alike, in which mutual assured 
destruction turns out to be a matter of cold calm 
insanity each double has to live up to. 
I just checked my shortlist of think-alike hero 
doubles and am relieved – they are all dead, or 
most of them.

grow into his white beard and toned-down Hawaiian shirt. I clearly 
remember him. He is a character from a movie I saw once. For only 
I remembered the title, I googled the owner. If I ran into him on the 
street today, I’d might mistake him for Alfred Hitchcock 

6

. Except for 
the facial hair and patterned shirt. But this is only one end to the 
story.
Because I watched W and I never finished the essay; went back to 
Berlin, that island floating in an ocean of German trees – woods, 
Berlin school filmmakers sent their characters into. You get on a 
train and head south; you set the greenery in motion; you are star-
tled, Germany looks like in the movies, not like in those of Wenders 
though. Only Berlin. Berlin is Nick Cave telling you about the girl. 
Germany is the machine off-shore. The frontier closed, the natives 
gone, on an island the cowboy is at ease with living without horses. 
You sit in a rundown NY apartment and Nicholas Ray asks me to 
paint over the word company; in a wooden hut, I watch green por-
nos with Isabella Rossellini; at a bar wrapped in orange fur, I listen 
to Patti Smith talking about the revolution and Christoph Schlin-
gensief and mistake it for a requiem. No end to the story at all. 

Patti Smith in the Gossip 
Studio of the Berlinale 
2008, talking about 
the revolution and 
her collaboration with 
Christoph Schlingensief 
at his project „The African 
Twintowers“, which was 
exhibited at the Berlinale 
2008.

Otto Sander and Nick Cave in 
„Wings of Desire“ (Wim Wenders, 

BRD 1987)

Juror Christoph Schlingensief and Mrs. 
President of the jury, Tilda Swinton, at 
the Berlinale 2009.

Green Porno (Isabella 
Rossellini, Jody Shapiro, 
USA 2008)

Christian Kracht: 
„Faserland“ (1995)

Beware of your 
doubles! „Double 
Take“ (Johan 
Grimonpez, B/D/
NL 2008)
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MANPOWER!

simão costa

} { 



A arte saiu à rua

MANPOWER! Uma impressionante demonstração da força humana pela 
união de múltiplas disciplinas artísticas; uma celebração da reunião da arte 
com as pessoas. Entre gritos e exaltações, o adormecimento foi substituído por 
concertos, pintura, vídeo, fotografia, performances, pelo burburinho e pela par-
ticipação de qualquer transeunte. Os resultados eram evidentes de uma luta 
pelo cumprir do potencial de uma rua lisboeta.
Esta inusitada revolução de quatro horas (excluindo repercussõess) fez-se 
sentir na Rua Poço dos Negros a 18 de Dezembro do ano transacto. Poucos 
poderiam prever o impacto que teria. Com dois eventos produzidos em Londres 
(The Pits e Help Yourself) e um em Beirute (Spiritual Promises from Lost Prophe-
ts), Cosmicmegabrain invadia Lisboa.
Francisca Aires, Francesca Cavallo e Jesse Wade definem-se como “colectivo 
multinacional independente de curadores” sediado em Londres e, manifesta-
mente claros na sua intenção, dão a invadir estes lugares por artistas de todas 
as origens.
Cada evento da colectiva propõe uma atmosfera específica para essa noite: na 
freguesia de Santa Catarina, numa co-produção com a Companhia de Teatro 
Cão Solteiro e a Urbart, a rua era para ser vivida. 

simão costa

} { 

MANPOWER!
Londres

Art has taken the street

MANPOWER! An impressive demonstration of human force accomplished by the union of multiple 
art forms – a celebration of the reunion of art with the people. Among cries and exultations, drowsi-
ness has been replaced by music, painting, video, photography, performances, by the hustle and bustle 
and participation of each and any passerby.  The results clearly evidenced the struggle to fulfill the 
potential of a Lisbon street. 
This unusual four hour long (excluding repercussions) revolution was felt in Rua do Poço dos 
Negros on December 18th of the past year. Few could have foreseen its impact.
After two events held in London (The Pits and Help Yourself) and one in Beirut (Spiritual 
Promises from Lost Prophets), Cosmicmegabrain invaded Lisbon. 
Francisca Aires, Francesca Cavallo and Jesse Wade define themselves as a “multinational curator-
-free collective”, with headquarters in London and, manifestly clear in their intent, they open sites to 
invasion by artists from all backgrounds.

*
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MANPOWER!
Londres

MANPOWER!
Londres

MANPOWER!
Lisboa

FORA DOS LOCAIS A QUE JÁ NOS 
HABITUÁMOS A VER ARTE, SURGIU 
ONDE AFINAL DEVIA ANDAR SEMPRE, 
ENTRE NÓS.

+

Entre a calçada, as montras e as lojas, fachadas, árvores e carris, cerca de 
quarenta e cinco artistas sentiram-se no direito de fazer da rua a sua casa e 
tomar de assalto todo e qualquer espaço habitável por arte durante aquele 
tempo. Fora dos locais a que já nos habituámos a ver arte, surgiu onde afinal 
devia andar sempre, entre nós. Atirada (ou projectada) contra as paredes, pen-
durada das árvores, surpreendendo drogarias, farmácias ou talhos, foi bom 
presenciar a apresentação assumida de arte em montras. Isto porque a ironia 
de que nada do que se passava estava para venda ou a ser realizado com fins 
lucrativos era patente na atitude de todos os que participavam na experiência. 
A organização registou quase oitocentas pessoas entre os que passaram, o-
lharam, reagiram, ou se tornaram realmente parte integrante do que estava a 
desenrolar no Poço dos Negros.
A produção foi traduzida para inglês levando inúmeros artistas portugueses a 
realizá-la em Londres a 25 de Janeiro nos Shoreditch Studios. Aí a experiência 
adaptou-se a um espaço mais convencional, sem no entanto perder a sua for-
ça. Novamente, a multidisciplinaridade foi o motor de desenvolvimento de todo 

*

Each event proposes a specific atmosphere for that night: co-produced by Companhia de Teatro Cão 
Solteiro and Urbart, at Santa Catarina parish the street was meant to be lived in. 
Between pavements, shops and shop-windows, fronts of buildings, trees and tramcar rail tracks, 
forty five artists felt entitled to make the street their home and take by storm all and every space, 
nook and cranny that art could inhabit. Not in places that we have grown used to see art, it ap-
peared where it should always be, amongst us. Thrown (or projected) at walls, hanging from trees, 
surprising hardware shops, pharmacies or butchers, it was good to witness the conscious display of 
art in shop windows, as the irony of the fact that nothing going on was for sale or being performed 
with lucrative purposes was patent in the attitude of all those participating in the experience.  The 
organizers registered almost eight hundred people, between those who passed by, looked on, reacted 
or interacted and truly became a part of the events taking place in Poço dos Negros. 
The production was translated into English and took numerous Portuguese artists to London to 
participate in the event on January 25th at the Shoreditch Studios. There the experiment adapted 
itself to a more conventional venue, without losing its strength nonetheless. Once more, the multi-

MANPOWER!
Lisboa
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o processo, inúmeros países voltavam a encontrar-se num espaço para parti-
lhar intervenções e experimentações. Depois das ruas de Lisboa, dois enormes 
estúdios de fotografia no centro de uma das zonas artísticas de Londres eram 
invadidos pela força de MANPOWER.
O que se passou no Poço dos Negros provavelmente deveria merecer tanta 
atenção e referência por parte do meio artístico institucionalizado, como re-
cebeu de quem por mero acaso estava a passar por ali àquela hora. Infeliz-
mente nem isso aconteceu nem a colectiva Cosmicmegabrain pôde contar com 
qualquer tipo de apoio por parte de entidades públicas ou privadas para a real-
ização do evento. É de estranhar, tendo em conta os seus evidentes resultados 
positivos, tanto no próprio dia como posteriormente. Resta-nos esperar que 
isso possa acontecer no futuro. Num novo formato, desta vez enquanto ex-
posição com a duração de três semanas, a colectiva volta a atacar em Londres, 
a 7 de Maio na Cordy House.
Seja como for, é de notar e aplaudir o facto de este não ser um evento isolado 
– Lisboa faz cada vez mais parte de uma rede global de acontecimentos no 
panorama artístico internacional. É fundamental que os nossos artistas sejam 
projectados extra-fronteiras (já que quando o são, regra geral, os resultados 
são os melhores) e que criemos cada vez mais condições para receber da me-
lhor forma aquilo que se passa lá fora. Num momento em que tanto se discute, 
por exemplo, a participação de galerias portuguesas em feiras de arte interna-
cionais, é bom ver que paralelamente (alternativamente) há movimentos que 
têm essas preocupações, e que esses estão a funcionar.

*

O que se passou no Poço dos 
Negros provavelmente deveria 
merecer tanta atenção e referência 
por parte do meio artístico 
institucionalizado, como recebeu 
de quem por mero acaso estava a 
passar por ali àquela hora.

What took place in Rua do 
Poço dos Negros, during four 
hours, should probably have 
received as much attention 

and references from the 
“official” art world as it did 

from those who, by chance, 
happened to be passing by at 

that time. 

plicity of art forms was the driving power of the process, many different countries meeting in the 
same space to share interventions and experimentations. Following the streets of Lisbon, now two 
huge photography studios in the centre of one of London’s art zones were invaded by the force of 
MANPOWER. 
What took place in Rua do Poço dos Negros, during four hours, should probably have received as 
much attention and references from the “official” art world as it did from those who, by chance, 
happened to be passing by at that time. Unfortunately, not only wasn’t that the case, as the collective 
Cosmicmegabrain hasn’t been able to count on any kind of backing from public or private organiza-
tions for this event. This is strange, considering its obvious positive results, both on the day itself and 
after. We can but hope for the future. In a different format, now as a three week long exhibition, the 
collective strikes again in London, on May 7th at Cordy House. 
Nevertheless, the fact that this is not an isolated event should be noted and applauded – Lisbon is 
fast becoming part of a global network in the international artistic scene. It is essential that our art-
ists be promoted outside our borders, (when this is the case, as a rule, the results are excellent) and 
that conditions be created in order to welcome international events in the best possible manner. At 
a time when the participation of Portuguese galleries in international art fairs is widely discussed, 
for example, it is well worth taking a look at those movements which in parallel or alternative ways 
also share these concerns, and are already in action. 

Translated by Ana Rita Palmeirim
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Heart of Darkness

Heart of Darkness, obra literária de um dos maiores escritores de língua inglesa, Joseph Conrad, 
nascido na Polónia em 1857, conta a viagem de Marlow em busca de Kurtz, um comerciante de 
marfim que se tinha deixado sucumbir aos instintos selvagens do continente africano. A história 
de Kurtz é a do homem branco civilizado, músico, poeta e político no seu percurso tenebroso no 
seio do continente negro. Marlow, a bordo do Nellie, subindo o Tamisa, conta outra subida de um 
rio que o faz chegar a este homem no qual ele próprio se poderia ter tornado. Kurtz, na escuridão 
da selva, que é também a escuridão de Marlow e a do leitor, retratado como brutal devido aos 
mais diversos crimes que cometeu, é símbolo de horror a que todos os nativos se submetem 
como a um deus intocável.
Sobre Heart of Darkness há as mais diversas interpretações. Leituras historicistas que fazem 
uma árdua crítica ao colonialismo. Leituras psicológicas que encaram a jornada de Marlow e 
Kurtz como uma viagem interior de pesadelo e loucura. Leituras sociológicas ou antropológicas, 
pondo em permanente confronto a civilização e a brutalidade da selva. Ou leituras moralistas, 
pondo em constante contraste o bem e o mal. Nada é absolutamente explícito como o próprio 
Conrad fez questão de ressalvar anos mais tarde. Mas tudo se abre a constantes e renovadas 
leituras às quais se acrescem outros textos que com este se cruzam.
Partindo destas possibilidades, encontram-se os três ensaios que se seguem,  embora distan-
ciando-se um pouco das habituais interpretações. Um, explorando os contornos da abordagem 
intertextual, identifica e evidencia diferentes formas de representar (ou adaptar), em domínios 
artísticos de natureza diferentes e em duas obras distintas, uma mesma intenção: a hollow-
ness. Outro, a partir da adaptação de Francis Ford Coppola, coloca em evidência as equivalentes 
construções dos dois textos, num estudo arquitectónico que sobrepõe as duas obras para uma 
espécie de leitura de encaixe. E, finalmente, um outro centrado na violência e na incapacidade 
de a racionalizar. Comparando a obra de Conrad ao filme Elephant de Gus Van Sant, o ensaio 
explora os paralelismos entre a violência dos adultos na selva de África e a violência dos ado-
lescentes numa escola suburbana de Portland, realçando a acção do leitor/espectador para a 
construção de sentidos.
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MADALENA MANZONI PALMEIRIM

A INTER
TEXTUALIDADE
EM

HEART 
OF DARKNESS 
E APOCALYPSE 
NOW REDUX



Esta é, como se sabe, a premissa que atravessa 
o princípio da intertextualidade.

Uma análise intertextual procura, portanto, 
os discursos que emergem da intersecção de 
diferentes textos, sendo que se considera texto 
qualquer construção, qualquer objecto de signifi-
cação enquadrado em determinado contexto. Ele 
relaciona-se com outros textos de diversas formas: 
manifestando citações, fragmentos, aludindo a 
outros textos ou simplesmente adaptando clichés 
e assumindo determinadas influências. No fundo, 
todo e qualquer texto é composto por diferentes 
discursos que se entrecruzam. Por diversos traços 
que se entretecem por pontos de quiasma, um 
pouco como nos cadavre exquis, onde os interve-
nientes vão inscrevendo diferentes padrões. Uns 
a partir dos outros. Uns com outros.
Não se pretende, no entanto, reduzir a aplicação 
do sistema intertextual a uma simples identifica-
ção das fontes e alusões estabelecidas entre difer-
entes textos. Eco, Kristeva, Genette, Todorov e 
muitos outros, independentemente do campo 
de crítica literária em que se inscrevem, já apre-
sentaram, de uma forma ou de outra, a proposta 
de Bakhtin ao definir o texto literário enquanto 
mosaico de citações, isto é, apropriando-se e trans-
formando outros textos. 

madalena manzoni palmeirim

Foi Bakhtin quem concebeu o termo dialogismo 
como princípio característico e necessário da lin-
guagem, ocupando dois espaços distintos. Em 
primeiro lugar, na interacção que ocorre entre 
enunciador e destinatário e, em segundo, a in-
tertextualidade que se estabelece no interior do 
discurso. O dialogismo ocorre, portanto, no espa-
ço do texto e no espaço entre os diversos textos 
apropriados.

*
A intertextualidade é então um contínuo proces-
so dialógico. No seu limite, a intertextualidade 
refere-se à cadeia ilimitada de possibilidades que 
determinada prática discursiva admite, podendo 
estabelecer relações com diferentes media e com 
diferentes artes, tanto eruditas como populares.
É neste contexto que se explora a problemática 
da adaptação de Heart of Darkness em Apocalypse 
Now Redux, apropriando uma abordagem que 
não privilegia o texto literário, mas que procura 
ligações com diferentes textos, inclusivamente, 
de diferentes media. Concentrando-se, sobretu-
do, na interacção e no diálogo entre os textos, a 
adaptação deixa de ser compreendida a um nível 
linear e passa a ser multidireccional. 

Assim como no domínio literário os livros se 
cruzam, comentam e contrariam, não será 
então estranho afirmar que não existe nenhuma 
proposição isolada e autónoma, ou algum texto 
desligado dos que o precederam. 

1 2
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“Not infrequently books speak of books”
umberto eco
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Como Robert Stam esclarece:
...there is no such transferable core: a single novelistic text com-
prises a series of verbal signals that can generate a plethora of 
possible readings, including even readings of narrative itself... 
The text feeds and is fed into an infinitely permutating intertext, 
which is seen through ever – shifting grids of interpretation. 
STAM, 1992 p. 57
Nesta linha de reflexão uma preocupação demonstrou-
-se prioritária: expulsar o fantasma da fidelidade na 
adaptação. Nesta perspectiva, ao contrário de uma aná-
lise comparatista, o julgamento crítico irá recair sobre o 
acto criativo e interpretativo do autor. A ênfase será co-
locada na diferença, na capacidade da intertextualidade 
gerar diferentes textos.
A noção de dialogismo intertextual de Bakhtin é, assim, 
uma das formas de ultrapassar o debate à volta do grau 
de fidelidade da adaptação em relação ao original. Deste 
modo, pretende-se reforçar, em particular, a escolha e 
utilização de alguns elementos intertextuais que surgem 
entre Heart of Darkness de Joseph Conrad e a adaptação 
cinematográfica, Apocalypse Now Redux de Francis Ford 
Coppola.
Neste sentido, admite-se que, na interacção e no diálogo 
entre os dois textos, vários espaços de significação irão 
surgir (em cada texto e entre os textos) – ainda que cada 
um deles seja um diferente constructo, constituído por 
um sistema de signos próprio. Propondo identificar e 
evidenciar diferentes formas de representar uma mesma 
intenção, em domínios artísticos de natureza diferentes 
e em duas obras distintas, mostrou-se necessário circuns-
crever-me a um tema ou uma intenção que aproxima os 
dois autores: a exploração do vazio, a hollowness. 
Representando desde o vazio da guerra ao vazio da 
própria linguagem, nos dois casos, o motivo da hollowness 
é explorado em diferentes níveis. Pretendendo traçar al-
gumas das linhas que se prolongam entre as duas obras, 

procura-se uma possível sistematização da presença da 
hollowness em diferentes domínios. Para isso, recordo 
um mecanismo conhecido por leitmotiv. 
Ainda que seja, originalmente, uma técnica de com-
posição musical, a sua utilização é aplicável a todos os 
domínios artísticos. Trata-se de uma frase que designa 
um motivo (por exemplo, a hollowness) que é definido 
formalmente. É, portanto, um instrumento auto-refle-
xivo que acciona os mecanismos de memória dos espe-
ctadores, envolvendo-os activamente, tal como a abor-
dagem intertextual.
Acima de tudo, o leitmotiv permite a identificação de 
qualquer componente da acção dramática: personagem, 
objecto, lugar, ideia, estado de espírito, etc. A utiliza-
ção de leitmotiven, sobretudo pela sua intencionalidade 
dramática, forma uma complexa rede intertextual 
através da qual se procura expressar o inefável, como é 
o caso da hollowness.
Compreendendo o significado e o conteúdo referencial 
de cada leitmotiv, poder-se-á, então, delinear diferentes 
teias de leitmotiven de cada obra, aquilo que Wagner 
cunhou de “melodia infinita”. Essa obra apresentar-se-á 
como uma rede combinatória desses diferentes motivos 
e das suas sucessivas variações onde cada frase (musi-
cal, literária ou cinematográfica) se torna portadora de 
informação e cada momento adquire uma significação 
dramática.  
Antes de mais, é necessário distinguir a literatura e o 
cinema como duas formas de ver distintas. Não só a 

natureza de cada medium é diferente, mas as técnicas 
que lhes são próprias também. No fundo, ambas se orga-
nizam em torno de uma narrativa, mas aplicando formas 
de enunciação e instrumentos retóricos completamente 
diferentes. 
O caso de Apocalypse Now Redux, enquanto adaptação 
“livre”, serve para ilustrar aquilo que numa adaptação 
pode ser transponível, isto é, a narrativa. O realizador 
Francis Ford Coppola opta por manter a ideia de via-
gem, com Marlow subindo um rio em busca de uma ou-
tra personagem, Kurtz. Ainda que o cenário Conradiano, 
o Congo, tenha sido transportado para o Vietname, é 
inevitável afirmar-se que Heart of Darkness proporciona 
a estrutura de uma viagem exterior/interior que é con-
trolada pela imagem do rio, um rio that snaked through the 
war like a main circuit cable, plugged in straight into Kurtz.
Para apresentar essa viagem o cinema incorpora difer-
entes sistemas de signos, apropriando-se deles e rela-
cionando-os. O enquadramento da fotografia, a visu-
alidade das artes plásticas, a representação do teatro, a 
expressividade da música, o movimento da dança e o 
cenário da arquitectura. A descrição e narração literária 
de Conrad podem, assim, ser traduzidas para diferentes 
códigos, na forma de acção, elocução, som, música e 
imagens visuais. 
Em Heart of Darkness de Conrad, imediatamente nas 
primeiras páginas se evidencia um dos leitmotiven que, 
enquanto mecanismo auto-reflexivo, atrai atenção para 
si mesmo:
mournful gloom, brooding motionless // P.15
within the brooding gloom. // P.15
Only the gloom to the west, brooding over the upper reaches... 
// p.16
the touch of that gloom brooding over a crowd of men. // P.16
a brooding gloom in sunshine // P.18
CONRAD // 1995 // pp. 15-18

Neste exemplo, onde é evidente a repetição da palavra 
brooding sempre associada a gloom, o interesse concen-
tra-se nas palavras que, ao serem identificadas como re-
presentação, como réplica, vão perdendo o seu signifi-
cado. É, no fundo, esta a função da repetição, a de gerar 
a hollowness, desgastando e esgotando o significado das 
palavras, até sobrar só significante, forma, som.
O cinema, por outro lado, possui outros suportes para 
expressar a hollowness, como é o caso do monólogo de 
Marlon Brandon que lê um poema de T.S. Eliot, The 
Hollow Men, remetendo imediatamente para Kurtz que 
era hollow at the core (CONRAD, p. 95). 
Este exemplo é, na verdade, aquele que manifesta-
mente demonstra a intertextualidade entre diferentes 
autores. Não só Coppola utiliza T.S. Eliot como este se 
serve de Conrad. Mas também no poema utilizado por 
Coppola para o monólogo de Marlon Brando em Apoca-
lypse Now Redux, existem referências a Conrad, uma 
forte influência no trabalho de T.S. Eliot onde, por e-
xemplo, sob a forma de epígrafe, Mistah Kurtz – he dead, 
Eliot cita Heart of Darkness. Constrói-se de uma forma 
declarada e assumida, um triângulo de inter-relações 
entre os três autores. Contudo, a intertextualidade pode 
dar-se a um nível menos explícito, isto é, na montagem 
e na articulação de diferentes elementos.
Reconheça-se que a principal preocupação de toda a 
teoria cinematográfica tem sido a imagem. Para este ele-
mento, considerado fundamental em qualquer filme, já 
foram desenvolvidas complexas terminologias e dife-
rentes teses. O mesmo não se pode dizer para o som. 
Mas apesar desta componente ser esquecida ou relegada 
para um segundo plano, trata-se de um elemento nar-
rativo tão importante quanto a palavra. 
O exemplo que se evoca ilustrará a capacidade desta 
componente, a música, expressar sentimentos ou esta-
dos interiores e, no seu limite, de expressar o indizível. 

“Acima de tudo, o leitmotiv 
permite a identificação de 
qualquer componente da 
acção dramática [...]”



Na cena do ataque dos helicópteros orquestrado ao som 
de A Cavalgada das Valquírias, o filme é substituído 
por um espectáculo operático. Um acto que faz parte 
da primeira jornada da Tetralogia do Anel do Nibelungo 
de Wagner e que remete mais especificamente para 
o 3º acto, situado numa montanha selvática, o cenário 
natural das Valquírias, semelhante à selva vietnamita. 
Utilizando mitologia do Norte da Europa que remete 
para tempos arcaicos e primitivos, esta primeira jornada 
conta a história da Valquíria mais célebre entre as treze. 
As Valquírias, virgens guerreiras aparentemente cruéis 
e belicosas, são quem elegem os heróis que vão morrer 
no campo de batalha e quem os colhem e os introduzem 
nas delícias do paraíso.
Neste terceiro acto, Brünnhilde, a guerreira que detém 
o título de Valquíria, é escolhida para recolher Siegfried, 
o herói da ópera, do campo de batalha e levá-lo para o 
salão dos mortos. Mas por desobedecer à ordem do pai e 
tentar interceder a favor de Siegfried durante a batalha 
é castigada: é privada da sua essência divina e exilada. 
Neste sentido, Brünnhilde aproxima-se e lembra Mar-
low, pelo facto de ambos terem de levar a cabo uma mis-
são que parte deles resiste e deseja transgredir.
O próprio Wagner considerava esta secção da sua trilogia 
a mais negra e a mais trágica. Aquela que nos faz sen-
tir mais profundamente os horrores da guerra, conflito 
esse que é realçado pela música. Na verdade, este é um 
caso onde a música diz mais que as palavras proferidas 
por Brϋnnhilde que canta e repete: Hojotoho! Hojotoho! 
Heiaha! Heiaha!. A utilização deste excerto, ao mesmo 
tempo que sublinha um estado de intemperança, refor-
ça o cepticismo em relação à palavra que apenas refere 
(esta que já nem sequer nomeia) e que, sobretudo, não 
é capaz de revelar. 
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A sequência do ataque aéreo no filme de Coppola que 
incorpora A Cavalgada das Valquírias é apresentada 
através de uma montagem paralela. Esta técnica, que é 
recorrente ao longo do filme (por exemplo, na cena da 
morte de Kurtz), alterna duas linhas de acção distintas. 
De um lado é filmada a perspectiva aérea dos america-
nos e, por outro lado, em terra, o ponto de vista dos viet-
namitas. Ao mesmo tempo que participamos no ataque 
aéreo, dentro do helicóptero e ao lado dos americanos, 
somos paradoxalmente colocados no lugar dos vietnami-
tas, participando no seu terror e na retaliação contra os 
americanos. Esta sensação de absurdo e de contradição 
é também reforçada pelo facto do ataque aéreo não ser 
justificado com um propósito militar. O ataque é levado 
a cabo pelos soldados americanos para que possam sur-
far nas melhores ondas da costa vietnamita e, portanto, a 
sua motivação é meramente lúdica e recreativa. 
A incongruência entre os dois planos (o ponto de vista 
americano e o ponto de vista vietnamita) cria nos ob-
servadores a sensação de esvaziamento e convoca, mais 
uma vez, a incapacidade da linguagem. Da mesma 
forma, também Conrad, através da silepse semântica, 
isto é, da confluência entre dois complementos de va-
lores semânticos díspares, demonstra este desfasamento 
entre dois planos tão contrastantes e a falta de coerên-
cia entre si: whited sepulchre (CONRAD, p.24), blinding 
sunshine (CONRAD, p.34) e blind whiteness (CONRAD, 
p.72) são apenas alguns exemplos. 
O uso deste tipo de leitmotiven, isto é, da montagem 
paralela ou da silepse semântica, pela intrusão delibe-
rada de elementos contrastantes realça a futilidade da 
linguagem, a hollowness da linguagem, à qual escapa 
a essência e a verdade do que não nos é familiar. Nas 
palavras de Conrad: 

...it is impossible to 
convey the life-sensation 
of any given epoch of 
one’s existence – that 
which makes its truth, its 
meaning – its subtle and 
penetrating essence. It is 
impossible.
CONRAD // 1995 // p. 50

Conrad serve-se ainda de outros métodos para de-
nunciar o seu cepticismo em relação à linguagem. Ao 
utilizar uma linguagem sofisticada de palavras polis-
silábicas, com quatro e cinco sílabas, como inescrutable 
(CONRAD, pp.18, 60), inexorable (CONRAD, p.71), 
inconceivable (CONRAD, p.73) e implacable (CONRAD, 
p.60), Conrad acentua ainda mais fortemente o carácter 
artificial de uma linguagem que se encontra tão distante 
de uma realidade que, no fundo, é e será sempre im-
palpável. 
Neste sentido, não só a linguagem literária de Conrad 
mas qualquer sistema de representação, enquanto ficção, 
estará sempre alheado da realidade, ou melhor, como 
diz Platão, três pontos afastado da realidade. Um ex-

emplo elucidativo desta mesma condição da linguagem 
cinematográfica é o da utilização do fora-de-campo no 
filme Apocalypse Now Redux. Esta técnica cinematográ-
fica, enquanto corte de determinado espaço, trabalha 
através da sugestão, induzindo os espectadores num 
processo de reconstituição do que não é visível. É o que 
faz Coppola ao ocultar Kurtz durante quase todo o filme, 
oferecendo-nos apenas fotografias, uma gravação da sua 
voz e o seu dossier militar, destacando, desta forma, um 
espaço onde a linguagem não consegue penetrar e que é 
incapaz de exprimir por inteiro.
Mais uma vez, é nestes vazios (horrores) com que nós 
nos confrontamos enquanto subimos o rio que o leitor/
observador é chamado a cooperar. Através de meios de 
expressão muito específicos e polimórficos, estas obras, 
deliberadamente ambíguas, abrem-se à interpretação.
Na verdade, um texto traz sempre consigo uma preocu-
pação para com o leitor ao delinear, desde o momento 
inicial da sua concepção, determinadas estratégias de 
enunciação. Desta forma, o leitor relaciona-se com o 
texto de duas formas. Primeiro, enquanto sujeito que é 
mediado pelos instrumentos retóricos que são eleitos e 
aplicados e, segundo, enquanto sujeito que actualiza o 
significado do texto no próprio acto de leitura. 
O texto é, segundo Eco, uma potencialidade significa-
tiva, que possui lacunas, espaços vazios que têm de ser 
preenchidos pelos leitores. Nesta estética da recepção, 
que não se limita ao campo literário, o texto (também 
ele literário ou não) possui uma estrutura fixa da qual 
o leitor é complemento ao preencher os espaços em 
vazio, abertos à sua interpretação. É nestas aberturas ou 
espaços “vazios” que convocam a participação do leitor/
observador, que a interacção de diferentes textos se 



estabelece. Sobretudo, é neste espaço que a natureza 
interdiscursiva e interactiva se mostra mais visível.
É, portanto, uma estrutura polifónica e ambígua que 
proporciona a produção de diferentes sentidos pela 
intersecção de diferentes textos. Por isto, uma análise 
intertextual depende, de facto, das competências e das 
capacidades do leitor detectar as citações que determi-
nado autor evoca, consciente ou inconscientemente. 
Desta forma, o autor simplesmente cria um modelo de 
leitura, uma estrutura onde implanta múltiplas vozes e 
níveis de interpretação para possíveis e indeterminados 
leitores, também eles múltiplos.
Nesta dimensão intertextual, estas associações funcio-
nam como instrumentos auto-reflexivos, por detrás dos 
quais o leitor/observador pressente a presença de um 
autor que tece diversos discursos e motivos. 

O que se apresenta é apenas um esboço, um pequeno 
fragmento da rede infinita de relações que poderá ser 
traçada entre os dois autores. Neste esquema gráfico, 
faz-se corresponder nas duas obras processos equiva-
lentes, ou seja, leitmotiven comparáveis (adaptados, em 
última análise) que ambos os autores aplicam ao longo 
de cada obra de forma a representarem o motivo que 
inicialmente foi proposto: a hollowness.

LEITMOTIV

CONRAD COPPOLA

REPETIÇÃO
Ex. brooding gloom

SILEPSE SEMÂNTICA
Ex. whited sepulchre

REPETIÇÃO
Ex. Hojoto! Heiaha!

MONTAGEM PARALELA
Ex. Cavalgada das 

Valquírias
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Para além da intersecção entre os diferentes leitmotiven 
envolverem o leitor/observador de forma consciente 
no processo criativo, a utilização do leitmotiv também 
se apresenta como uma força de expansão, um jogo de 
repetição e memória que absorve autor e leitor/observa-
dor para um mesmo espaço de interacção. Um espaço 
onde diversas ressonâncias e ecos se vão entrecruzar, 
sobrepor e contrariar. Neste sentido, parece essencial 
pensar tanto no texto fílmico como no literário en-
quanto partituras, isto é, objectos possuidores de uma 
escrita codificada. Uma escrita formada por diferentes 
leitmotiven e suas variações e que, apesar de poderem 
ser lidos separadamente, têm necessariamente que ser 
apreendidos no seu conjunto para alcançar o estatuto de 
obra de arte total.
Esta concepção da escrita e da leitura enquanto acção, 
isto é, actividade entre interlocutores, apresenta a lin-
guagem enquanto fenómeno heterogéneo e polifónico – 
para utilizar outro termo também utilizado por Bakhtin. 
Termo este que marca ainda mais fortemente este tipo 
de texto onde uma miríade de diferentes texturas se 
deixam entrever.
Afirma-se, portanto, a hegemonia do intertextual. Uma 
intertextualidade interna onde diferentes vozes repro-
duzem no texto o diálogo com outros textos. Neste 
sentido, a adaptação é, de facto, sempre uma forma de 
intertextualidade. Experienciada enquanto palimpses-
to, o autor, no acto de adaptar, reescreve sobre a fonte 
original. E é precisamente neste processo de reescrita 
que os textos geram outros textos, criando uma densa 
rede de informações.
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ana luísa valdeira da silva

“The yarns of seamen have a direct simplicity, the 
whole meaning of which lies within the shell of 

a cracked nut. But Marlow was not typical (…) and 
to him the meaning of an episode was not inside 
like a kernel but outside, enveloping the tale which 
brought it out as a glow brings out a haze.”
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Joseph Conrad, Heart of Darkness – narrador anónimo

O             filme começa com o ecrã todo a negro. Um 
som motor, não identificável, acompanha 

o escuro. É então que surge uma panorâmica so-
bre uma selva onde alinham grandiosas palmeiras 
agitadas pelo vento. Nuvens de fumo rompem, 
começando a esconder a selva. O som perma- 
nece. Assim que se vê uma hélice em rotação 
atravessar o ecrã de um lado ao outro, logo se per-
cebe que o som corresponde a um helicóptero. 
Começa uma música instrumental a sobrepor-se 
ao som da hélice e atravessa mais um helicóptero 
no mesmo sentido, da esquerda para a direita. 
Fumo e som tornam-se mais intensos. E, repen-
tinamente, vê-se a selva coberta por uma enorme 
explosão ao mesmo tempo que entra a voz de 
Jim Morrison interpretando This is the End. Um 
outro helicóptero atravessa o ecrã, mas agora no 
sentido oposto, da direita para a esquerda. Um 
grande plano de rosto masculino, de pernas para 
o ar, surge do lado esquerdo do ecrã sobreposto 
à imagem da selva que vai desaparecendo lenta  
-mente até ficar apenas no ecrã o rosto ao con-
trário. Do lado direito do ecrã aparecem sobre-
impressas uma imagem de uma ventoinha e 
outra de uma hélice de helicóptero, estreitando 
fronteiras entre o rosto e a selva. Assim que uma 
imagem nocturna da selva aparece, dissolve-se 
em seguida numa enorme estátua de um buda 
de pedra que nem está onde está o rosto, nem na 

selva antes vista. Rosto e buda estão lado a lado, 
o segundo direito, o primeiro permanecendo de 
pernas para o ar. Há um movimento de câmara 
em rotação e o rosto roda enquanto os helicópte-
ros o sobrevoam, agora em todas as direcções. 
Uma panorâmica circular percorre o espaço de 
um quarto de hotel, cama, documentos, álcool e 
uma arma vão surgindo no ecrã. O som que per-
siste é qualquer coisa entre o som de uma hé-
lice de helicóptero e uma ventoinha colocada no 
tecto. Um movimento de câmara leva a imagem 
da ventoinha até à janela. Ao lado o mesmo rosto 
que olha entre as persianas. Começa a narração 
em voz-over.
A estrutura condensa-se toda aqui. Cabe por 
inteiro na sequência inicial de Apocalypse Now 
Redux. As imagens são extremamente marcadas 
por sobreimpressões, sugerindo desde logo uma 
experiência composta por múltiplas camadas. A 
juntar às imagens, outra intervenção de Jim Mor-
rison através da sugestão apenas instrumental 
de Break on Through to the other Side a reafirmar 
a partida arquitectura. Esta sequência inicial, 
centrada no rosto do tenente Willard (interpre-
tado por Martin Sheen), faz desaparecer quais-
quer barreiras entre passado, presente e futuro. 
E desde cedo introduz uma atmosfera repleta 
de fogo e fumo, limitando a visão e pautando o 
ambiente ao assumir que o andamento de todo o 
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filme é ritmado através da pulsação de uma cons-
ciência subjectiva.
Coppola transpõe visual e sonoramente a frag-
mentada composição da obra literária escrita por 
Conrad. Justapostos, livro e filme equivalem- 
-se nas tensões, nos movimentos contrários, nas 
repetições, nos cruzamentos, nas intersecções, 
nas suspensões e nas cadências. Equivalências 
essas decisivas para a composição global das duas 
obras. Sintetizando nos mesmos termos de John 
Mosier, estamos perante duas narrativas retros- 
pectivas de uma viagem num rio que resultam no 
encontro com um homem que tem muito pouco 
para dizer, contadas por um narrador que tem 
ainda menos para revelar.
Em ambas uma viagem de barco a subir um rio 
(dupla em Conrad) oferece o primeiro eixo de 
desenvolvimento e progressão de cada uma das 
composições. Este eixo horizontal funciona como 
o circuito principal, alicerce de qualquer uma 
das obras, o seu baixo-contínuo. É, contudo, um 
eixo que se encurva e enrosca, que regressa ao 
ponto de partida. No livro, Marlow várias vezes 
des-creve o rio como uma cobra enrolada, snaked 
through the war like a main-circuit cable plugged 
directly into Kurtz, sugerindo sinistros e ser-
penteados traçados.
Esta horizontalidade serpenteada desenha-se na 
progressão feita em função de Kurtz e do seu en-
contro com Marlow no livro e Willard no filme. 
Um progressivo crescendo prepara um tema 
clímax que nunca mais vem, surgindo apenas 
pequenos motivos que remetem para esse tema/
personagem que tarda em aparecer. Tal como na 
obra escrita, onde o nome de Kurtz tarda em ser 
mencionado e o seu encontro com Marlow de-

mora a acontecer, a realização de Coppola deixa o 
seu Kurtz (interpretado por Marlow Brando) fora 
do ecrã durante a maior parte do filme de modo 
a que a sua tão esperada aparição no final, apesar 
de ocultado por sombras, possa funcionar como 
um pólo orgástico, momento culminante e deter-
minante para o desfecho da narrativa.

*
Começando de dentro para fora, partindo da 
história propriamente dita, as narrativas de livro 
e filme apresentam de igual forma um narrador 
homodiegético, Marlow no livro e Willard (cor-
respondente de Marlow) no filme. Histórias essas 
que são, por sua vez, enquadradas por um outro 
acto narrativo relatado por um narrador anónimo 
no livro e por um outro narrador, não tão anónimo 
para quem lhe reconhece a voz, Jim Morrison no 
filme. O início de Heart of Darkness é apresentado 
por um narrador-enquadrante, tripulante anó-
nimo a bordo do Nellie que conta a história de 
Marlow a contar uma história. Quase da mesma 
forma, Jim Morrison em Apocalypse Now Redux 
funciona também como um narrador-enqua-
drante, sendo dele as primeiras e últimas pala-
vras do filme, emoldurando a história contada 
pelo tenente Willard.
Já a imagem, forma não-verbal, devido à própria 
natureza do cinema, apresenta-se também como 
um acto narrativo distinto. O papel da câmara-
narrador, através dos enquadramentos, dos diver-
sos tipos de plano e, posteriormente, através da 
montagem das imagens que regista, constitui-se 
como o narrador-intrínseco da narrativa cine-
matográfica. Apresenta-se, contudo, como um 
narrador heterodiegético, configurando-se como 
uma entidade que “conta” uma história à qual é 

“... as narrativas 
apresentam, numa 
correspondência 
quase total, um nível 
extradiegético onde se 
situam escritor e realizador; 
um nível metadiegético onde 
se encontram o narrador 
anónimo e Jim Morrison; um 
nível intradiegético onde 
se descobrem Marlow 
e Willard.”

estranha. É uma câmara-narrador objectiva, dis-
tanciando-se de um qualquer ponto de vista de 
uma qualquer personagem, dirigida, em última 
instância, pelo realizador Coppola. Considerando 
o realizador do filme uma entidade narrativa res- 
ponsável, de um ponto de vista genérico, pelos 
vários actos da narração fílmica, cria-se uma ine-   
vitável relação entre narrador e autor. Desta for-
ma, se poderá fazer corresponder este acto nar-
rativo dirigido por Coppola ao autor empírico do 
livro, Joseph Conrad. 
A análise da estrutura narrativa torna-se ainda 
mais complexa quando a estes narradores cor-
respondem diferentes níveis diegéticos. Inver-
tendo agora o sentido, começando de fora para 
dentro, as narrativas apresentam, numa corres-
pondência quase total, um nível extradiegético 
onde se situam escritor e realizador; um nível 
metadiegético onde se encontram o narrador 
anónimo e Jim Morrison; um nível intradiegético 
onde se descobrem Marlow e Willard. E ainda 
dentro do nível intradiegético podem-se encon-
trar vários níveis hipodiegéticos, constituídos por 
pequenas histórias-filho dentro da história-mãe. 
Tanto no livro como no filme existem outras vo-
zes que se fazem ouvir, outros relatos por outras 
personagens da história a partir do nível intradi-
egético. Estas personagens são responsáveis por 
histórias dentro da história, narrativas embutidas 
na história principal, hipo-unidades da unidade 
intradiegética.
Mas se é já intrincada a estrutura narrativa as-
sente nos diferentes narradores e distintos níveis 
diegéticos, maior é a complexidade estrutural da 
narração quando a estes aspectos se acrescenta a 
dimensão temporal. O tempo estrutura de forma 

fundamental e determinante qualquer uma das 
narrativas, relegando o espaço, apenas como 
quadro de referência, para um nível secundário e 
anexo. O tempo actua ao nível da narrativa e de-
termina o todo literário e o todo fílmico. O espaço 
está na duração, mas é a duração que organiza o 
espaço. O tempo é dinâmico, enquanto que o es-
paço é passivo. Se o espaço não passa de simples 
quadro, o tempo é estrutura.
Tanto o livro como o filme, no seu todo, se apre-
sentam como uma narração ulterior, situando-se 
os actos narrativos numa inequívoca posição pos-
terior à história. Marlow e Willard narram uma 
história que já aconteceu, é passado. Ambos se 
encontram num universo diegético já termi-
nado, iniciando as suas narrações numa situação 



de quem conhece os acontecimentos que conta. 
O enorme flashback pela voz de Willard cria 
uma unidade importante ao filme de Coppola, 
revelando ao espectador a direcção dos futuros 
acontecimentos. Esta estrutura, mostrando ima-
gens de um protagonista em contraponto com 
a sua voz fora de campo a contar uma história, 
concentra o interesse na trajectória psicológica 
de Willard. No caso da obra de Conrad, este re-
gresso ao passado é um pouco mais intrincado, 
verificando-se uma narração intercalada. O acto 
narrativo de Marlow apresenta-se fragmentado 
em diversas etapas interpostas ao longo do seu 
discurso. Como se a narrativa fosse um puzzle 
desordenado, cujas peças são dispostas não numa 
sequência linear e cronológica, mas numa ordem 
um pouco caótica e desregrada. É uma narrativa 
entrecortada por diversos acontecimentos ocorri-
dos em tempos diferentes. Trata-se de uma nar-
rativa que “espacializa” o tempo.
As viagens progressivas de ambos os textos têm, 
no entanto, suspensões mais ou menos longas, 
pausas silenciosas desconcertantes como que a 
parar o tempo. E se no livro as suspensões são 
anunciadas pelo narrador anónimo, no filme são 
reveladas não através de uma corte decisivo e 
brusco, mas em lentos fundidos encadeados que 
se apresentam como uma ferida na narrativa. 
Abrem-se assim fissuras na progressão das duas 
obras, fendas que separam pontos de viragem, 
normalmente preparando momentos de maior 
serenidade, deixando para trás uma forte tensão 
encoberta por uma meia cadência ou uma sus-
pensão não resolvida. 
No entanto, não só a arquitectura global da com-
posição, assente na estratificação da narrativa, 

“No entanto, não só a 
arquitectura global da 
composição, assente na 
estratificação da narrativa, 
se transpõe do livro para o 
filme, também personagens, 
acções e outros motivos se 
fazem corresponder de uma 
obra para a outra.” 

se transpõe do livro para o filme, também per-
sonagens, acções e outros motivos se fazem cor-
responder de uma obra para a outra. Um exemplo 
dessa correspondência é a confrontação de Mar-
low e Willard com elementos estranhos às nar-
rativas. Em Conrad, um livro escrito em inglês, 
Inquiry into some Points of Seamenship de Towson, 
é encontrado pela triplulação e, no filme de Cop-
pola, Willard depara-se nas margens do rio com 
uma plantação francesa. Ambos objectos intru-
sivos da cultura europeia, estes elementos estão 
fora do contexto, são estranhos e apresentam-se 
como um absoluto mistério. O livro uma surpre-
sa, escrito numa língua que ninguém entende, 
e os franceses uma estranheza, completamente 
deslocados do tempo e deslocados da narrativa, 
onde até se interrompe a voz-over de Willard que 
marcava a subjectividade da história que se vinha 
ouvindo. O livro de Towson arrisca ser um livro 
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dentro do livro e o episódio da plantação francesa 
o filme dentro do filme, configurando-se como 
dois excelentes exemplos de hipodiegeses. São 
micro-estruturas que não funcionam como uma 
simples paragem física do barco, mas que se 
apresentam como uma completa quebra no an-
damento progressivo das suas composições.
Dando ainda maior ênfase à composição estru-
turada por sucessivas narrativas-embutidas, tem-
-se o narrador-enquandrante a narrar a história 
de quem conta uma história, que por sua vez é 
um recontar da sua experiência no Congo e o re-
contar da história de Kurtz, sendo ainda, por sua 
vez, o recontar da própria experiência do autor. 
E a juntar a tudo isto, tem-se o filme a recon-
tar o já recontado. Mais ainda, sendo Apocalypse 
Now Redux um director´s cut que reconta o que 
já tinha sido contado numa primeira versão. Há 
uma clara obsessão em contar e recontar histórias. 
No entanto, esta obsessão por contar histórias 
coloca em níveis opostos livro e filme. Na obra 
escrita colocam-se em relevo as histórias conta-
das oralmente e na obra fílmica dá-se uma clara 
importância às histórias escritas.
Conrad coloca bastante ênfase no acto de contar 
uma história oralmente, apresentando uma nar-
rativa centrada nos actos de falar e ouvir. Quem 
lê a obra de Conrad fica logo consciente de que a 
palavra falada é um dos mais importantes aspec-
tos da narrativa, pois o texto está estruturado com 
uma série de aspas, mostrando desde logo que as 
palavras nelas inscritas são o resultado escrito de 
um discurso oral. Como se a audição fosse o mais 
significante dos sentidos, afastando a visão, que é 
quase sempre pouco atingida, para um segundo 
plano. É uma escrita que quer ser fala. De Kurtz 

muito se ouve falar, mas dele pouco se “vê”. E 
mesmo quando é “visto” é pouco definido, fican-
do-se apenas com uma vaga impressão. 
Coppola, pelo contrário, coloca bastante ênfase 
nas histórias escritas, a começar pelo próprio acto 
de narração em voz-over como recurso vindo 
directamente da literatura. Mas não se fica por 
aqui. Se no livro de Conrad toda a gente ouvia, 
no filme de Coppola toda a gente lê. Sem excep-
ção, todos os elementos da tripulação de Willard 
lêem desde o simples jornal até a um livro de 
banda desenhada, passando por Henry Miller 
ou a revista Playboy. Se, para Marlow, Kurtz era 
apenas uma voz, para Willard, tirando no início 
onde se ouve uma gravação sua, Kurtz apresenta-
-se através da leitura de vários documentos escri-
tos que relatam os vários episódios da sua vida. 
Se no livro se tem o resultado escrito das histórias 
que se ouvem a bordo do Nellie, no filme tem-se, 
na sua maioria, o resultado audível das histórias 
que se lêem.
Neste aspecto, livro e filme encaixam na per-
feição e, procurando contrariar as suas próprias 
naturezas, escrita no livro e fala no filme, realçam 

“Se no livro de Conrad toda 
a gente ouvia, no filme de 
Coppola toda a gente lê. 
Sem excepção, todos os 
elementos da tripulação de 
Willard lêem [...]”
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e reforçam as suas propriedades contrárias. E 
aproveitam para colocar em confronto a mentira 
e a verdade nos relatos orais (na obra de Conrad) 
e nos relatos escritos (na obra de Coppola). No 
livro as falas entram em conflito uma com as ou-
tras. Cada fala apresenta-se uma contra a outra. A 
mentira de Marlow à Intended é apenas um dos 
mais notáveis exemplos de falas contraditórias: a 
que Kurtz disse e a que Marlow disse que ele 
disse. Neste mesmo confronto entre verdade e 
mentira, aparece o Kurtz do filme rodeado de 
crianças a ler a Willard um artigo da revista Time 
de Dezembro de 1969, denunciando a mentira 
da propaganda governamental americana. Se no 
livro se tem a mentira falada, no filme tem-se a 
mentira escrita.
As duas obras estruturam-se de maneira a que se 
ouça/leia os respectivos textos. E ambas apresen-
tam o par texto escrito/texto falado. Se Marlow 

funciona como uma voz que se ouve, a voz-over 
de Willard, remetendo para a literatura e para 
a forma escrita, funciona como uma voz que se 
lê. E ambos justapõem estas particularidades da 
linguagem de uma maneira que sublinha a im-
possibilidade de comunicação. Conrad e Coppola 
questionam assim a integridade, a coerência e a 
autenticidade da verdade de cada voz, falada ou 
escrita, representando uma inequívoca impossi-
bilidade de comunicar.
Esta impotência comunicativa está exposta na 
composição polifónica a várias vozes, traço mar-
cante da estrutura de cada uma das obras. Há 
vozes contra vozes, motivos contra motivos e 
falas e escritas engastadas umas nas outras, de-
lineando um eixo vertical nas obras literária e 
fílmica. Essa verticalidade torna-se mais evi-
dente no filme porque o cinema permite que se 
sobreponham ao mesmo tempo imagens e sons. 
No livro, a impossibilidade de uma organização 
vertical dos elementos que a compõem torna este 
aspecto não tão claro, mas ainda assim sugerido 
pelos sucessivos encaixes de histórias dentro de 
histórias, de falas que continuam a ressoar e se 
contrapõem a outras falas.
A perturbação de um complexo sistema alicer-
çado em dois eixos, vertical e horizontal, ajuda a 
reforçar ainda mais a ideia de uma estrutura que 
não se fixa em nenhum eixo concreto, mas cir-
cula, serpenteia-se. Fortalece-se assim a criação 
de uma estrutura circular, quer numa obra quer 
noutra. Simetricamente, a sequência final do 
filme fecha essa forma circular, terminando como 
começa com a sobreimpressão do rosto de Wil-
lard na mesma em grande plano (mas já não de 
pernas para o ar) e a imagem do buda de pedra 

que já tinha aparecido na sequência inicial. Aqui 
se começa a perceber a fusão prematura das ima-
gens iniciais, antecipando a direcção do destino 
de toda a composição. Desde o início que se en-
contrava enquadrada toda a construção do filme, 
funcionando como uma transferência de Coppola 
à estratificação de Conrad. O filme, numa clara 
construção simétrica, justapõe-se estrutural-
mente ao enquadramento, também ele simétrico, 
do livro.
A obra escrita abre como uma atmosfera de agou-
ro. O nebuloso horizonte, testemunhando um 
mau presságio. Só quando a narrativa faz cruzar o 
sinuoso Congo como o estuário do Tamisa é que 
se percebe que também o rio britânico seemed to 
lead into the heart of an immense darkness. Só na sua 
total construção, se compreende a obra escrita 
como um traçado conjunto de duas correntes 
que fazem encaixar duas épocas, ligando tempos 
diferentes. 
Quando o buda de pedra junta e afasta, sobrepõe 
e apaga o rosto de Willard na sequência final do 
filme, compreende-se a complexa lógica constru-
tiva que Coppola escolhe transpor: uma estrutura 
circular a indicar que as histórias se repetem e se 
recontam. Mais evidente ainda para chegar a esta 
conclusão se tornam as palavras de Jim Morrison, 
this is the end, colocando o fim no início, inverten-
do o sentido do filme num assumido acto auto-
reflexivo que confere às narrativas uma espécie 
de efeito loop já ilustrado pelas rotações da ven-
toinha e da hélice do helicóptero.

*
Compreender a estrutura das duas narrativas 
implica entendê-las como um grande sintagma 
que compreende diferentes arranjos sintácticos 

capazes de estabelecer sucessivas imbricações 
a várias vozes. Analisar estas vozes é investigar 
como se desdobram as várias instâncias narrati-
vas. Em ambos os objectos se verifica a ocorrên-
cia de mais do que um acto narrativo, enunciados 
por narradores arrumados em níveis diegéticos 
distintos, formando linhas que se sobrepõem e 
contrapõem. Em cada uma dessas linhas a pessoa 
do narrador apresenta-se enquanto entidade por 
quem passam e em função de quem se determi-
nam os principais sentidos criados pelos vários 
actos de contar.
Os narradores-vozes que se fazem ouvir/ler apre-
sentam-se inevitavelmente submetidos a uma 
determinada organização interna que os trans-
forma e enquadra numa complexa arquitectura 
estrutural. A sobreposição de livro e filme leva a 
análise a uma espécie de leitura de encaixe que 
permite perceber que elementos, traços ou man-
chas das suas formas se equivalem e encaixam. 
Coppola não faz mais do que desenformar a obra 
de Conrad. Transpondo o Congo para o Viet-
name, preocupou-se não só com o que se conta, 
mas particularmente com a forma como se conta. 
Da sobreposição dos dois objectos não sai o que 
se revela, mas como se revela ou como se tenta 
revelar. Não o seu conteúdo, mas a sua forma.
A adaptação de Coppola é uma composição trans-
posta de espírito geométrico que coloca em evi-
dência as construções e os vários diálogos entre 
as partes. Como se Coppola tivesse olhado de 
cima o livro de Conrad e nele observasse como 
o seu puzzle se monta. Coppola perfurou a subs-
tância da obra literária de forma a alcançar o seu 
esqueleto. Atravessou a carne para atingir o osso.

“E aproveitam para colocar 
em confronto a mentira e a 
verdade nos relatos orais (na 
obra de Conrad) e nos relatos 
escritos (na obra de Coppola). 
No livro as falas entram em 
conflito umas com as outras. 
Cada fala apresenta-se uma 
contra a outra.” 
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martin heidegger 

Heart of Darkness e Elephant, sendo obras for-
malmente distintas, têm muito em comum, 

especialmente no tratamento da violência ab-
surda perpetrada pelo ser humano e na incapaci-
dade em compreender tais actos, racionalizá-los 
ou explicá-los. 
Um século separa a produção das duas obras 
e, apesar das diferenças formais e narrativas 
(a primeira, uma obra literária; a segunda, ci-
nematográfica; uma expõe o mundo dos adultos; 
outra, o mundo dos adolescentes; uma passa-se 
numa selva interior e longínqua de África; outra 
numa escola suburbana de Portland), ambas se 
constituem a partir de um contexto histórico ver-
dadeiro, embora nenhuma delas se detenha em 
pormenores documentais, mas simbólicos.
Ambas as obras exigem um leitor/espectador 
atento e activo na construção de sentidos, pois 
tanto o livro como o filme se recusam a dar expli-
cações para os acontecimentos narrados. Nesse 
sentido, também as duas obras jogam com as ex-
pectativas dos seus respectivos públicos: porque 
inseridos num determinado contexto histórico, as 
suas expectativas estão moldadas pela sua época 
e, por isso, os artistas sabem que podem produ-

zir uma obra consensual e ir ao encontro dessas 
expectativas ou, pelo contrário, recusarem esse 
facilitismo e criar uma obra não convencional, 
rasgando com as expectativas da época. O experi-
mentalismo das duas obras gerou controvérsia e, 
portanto, granjeou adesão e rejeição, tanto por 
parte da crítica, como do público.
Tredell recorre às várias críticas publicadas na 
imprensa da época para o leitor contemporâneo 
compreender a recepção da obra na altura da 
sua publicação. As críticas favoráveis de jornais 
como o The Daily Telegraph (de 26 de Novembro 
de 1902), o Spectator (9 de Novembro de 1902), 
o Manchester Guardian (10 de Dezembro de 1902) 
e revistas prestigiadas como The Academy and Lit-
erature (6 de Dezembro de 1902) não impediram 
outras tantas negativas (como a do jornal The 
Daily Mail, de 26 de Novembro de 1902), o que 
levou Conrad a desabafar sobre o assunto numa 
carta que escreveu a Garnett 2.
Elephant, apesar da Palma de Ouro de Cannes, 
não recolheu unanimidade, nem da parte do 
público, nem da crítica 3 . No entanto, com o pas-
sar do tempo tem sido reconhecida como uma 
obra de cinema experimental e ousada, reconhe-

“The thinker can never himself say what 
is most of all his own. It must remain 

unsaid, because the sayable receives its 
determination from what is not sayable.” 1

1 HEIDEGGER, Martin. “Reflections in Metaphysics” in The End of 
Philosophy. New York: Harper and Row, 1973, 77-78.

2 Foi Garnett que escreveu a crítica na revista The Academy and 
Literature e Conrad gostou do artigo, o que o levou a escrever-lhe um 
carta de agradecimento.

3 Das muitas críticas publicadas na altura da estreia em Cannes, ficou 
célebre a de Todd McCarthy, jornalista da revista Variety que, após a 
estreia no Festival de Cannes em 2003, atacou violentamente o filme, 
caracterizando-o de “anti-americano”, não sendo mais do que um mero 
exercício artístico opaco que se limita a estilizar a violência.

ANA BARROSO

“THE 
HORROR! 
THE 
HORROR!” 
A VIOLÊNCIA DO 
INDIZÍVEL EM HEART 
OF DARKNESS E 
ELEPHANT

O LEITOR/ESPECTADOR 
COMO AGENTE DINÂMICO NA 
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS



cida, inclusive, pelas diversas academias e insti-
tuições americanas, mas não só, como veremos 
mais adiante.
A estrutura da obra de Conrad assenta numa nar-
rativa contada a uma audiência, por isso, torna-
-se num instrumento interessante para explorar 
as dinâmicas e metodologias que subjazem às 
teorias literárias que valorizam o papel activo do 
leitor e a importância da leitura. A problemática 
principal do texto prende-se com a procura de 
sentidos, a compreensão de acontecimentos e 
de sentimentos. O discurso é rarefeito, incapaz, 
inútil. Na essencialidade, o sentido de toda a 
narrativa encontra-se no processo de leitura. As 
primeiras impressões podem, muito bem, ser su-
perficiais e erradas, exigindo leituras múltiplas e 
variadas.
Heart of Darkness é uma obra de leitura difícil, 
porque expõe uma série de paradoxos retóricos 
e éticos que nunca são resolvidos (a personagem 
vive uma espécie de aporia existencial). Mesmo 
quando Marlow se apercebe que Kurtz tinha 
collected, bartered, swindled or stolen more ivory than 
all other agents together (Conrad 1963: 48), reco-
nhece que essa não era a questão principal.
As questões morais com que Kurtz se depara 
parecem não ter solução. Esta irresolução tortuo-
sa é um efeito literário em Heart of Darkness, que 
se manifesta ao longo da narrativa. E, por essa 
mesma razão, estes dilemas morais insolúveis es-
tão abertos a várias e diferentes interpretações. 
O leitor é encorajado a pensar e a reflectir sobre 
questões pertinentes na época do autor: o colo-
nialismo, a civilização ocidental, o imperialismo, 
o racismo. Como já referimos, não podemos 
esquecer as condições ideológicas e históricas 

aquando da publicação da obra nem os efeitos 
da sua recepção, uma vez que a mesma tem sido 
alvo de inúmeras e diferentes leituras e interpre-
tações, continuando a revelar o seu grande po-
tencial literário, capaz de despertar o interesse e 
a consciência de leitores de diferentes períodos 
e culturas. A ambiguidade de Marlow convida 
o leitor a pensar e a penetrar nestes espaços de 
vazio moral e de consciência existencial: Soul! If 
anybody had ever struggled with a soul I am the man. 
(65)
Incapaz de revelar a verdade à noiva de Kurtz, 
Marlow opta pela mentira, derradeiro gesto de 
falta de coragem em assumir uma posição firme 
perante todos os seus dilemas internos e vivên-
cias em terras africanas. Stanley Fish comenta a 
intencionalidade da mentira de Marlow: “ (…) as 
evidence of the difficulty readers experience when the 
novel asks them to render judgement.” (1980: 177)
A verdade não parece, portanto, poder ser reve-
lada por Marlow, nem está escondida into the heart 
of darkness, mas na estrutura do próprio texto. É 
no próprio acto de narrar que o leitor tem que 
decifrar o sentido, não em tentar compreender 
o carácter de Kurtz, os seus motivos ou as suas 
acções, porque ele was hollow at the core. (58)
Se, por um lado, Marlow manifesta um fascínio 
metafísico pela voz de Kurtz como meio de reve-
lação da verdade, por outro, a narrativa é um tes-
temunho assombrado do seu fracasso enquanto 
comunicador da sua viagem iniciática, das suas 
aventuras e experiências. O discurso parece ser 
engolido pelo silêncio, a verdade pode ser subs-
tituída pela mentira, toda a tentativa de com-
preensão parece fútil e, até, inútil: (…) it occurred 
to me that my speech or my silence, indeed any action 
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of mine, would be a mere futility. What did it matter 
what any knew or ignored? (40). 
Como a estrutura do discurso assenta na antítese 
discurso/silêncio, há que notar também a oposição 
entre os verbos knew e ignored. O conhecimento 
envolve-se de ignorância e Marlow parece querer 
abdicar de fazer um discurso enquanto relato fiel 
de acontecimentos ou carregado de juízos morais 
e éticos. O seu discurso é, antes, performativo, 
ou seja, a verdade é gerada no próprio acto de 
narrar, cuja acção simbólica modifica a história do 
próprio sujeito que a narra: When you have to attend 
to things of that sort, to the mere incidents of the sur-
face, the reality- the reality I tell you- fades. The inner 
truth is hidden- luckily, luckily. (36)
Marlow experienciou o continente africano 
como a dreamscape, slipping from the physical to the 
metaphoric in a trance-like state (Burke s/d: 3). A 
confusão entre realidade e sonho, a inconsistên-
cia das suas vivências, pensamentos e sensações 
manifesta-se no seu discurso: (…) Do you see the 
story? Do you see anything? It seems to me I am trying 
to tell you a dream - (Conrad: 30) Esta viagem é 

também  temporal, aos primórdios do mundo e 
da vida: Going up that river was like traveling back 
to the earliest beginnings of the world, when vegetation 
rioted on the earth and the big trees were king. (35) O 
regresso ao passado pode muito bem simbolizar 
o que de mais primário existe no íntimo do ser 
humano, aquilo que conscientemente está es-
condido sob séculos de civilização e cultura oci-
dentais, mas que, embora invisível e silenciado, 
pode manifestar-se a qualquer momento - essa é 
a violência maior e mais aterradora: (…) to the hid-
den evil, to the profound darkness of its heart.” (35)
Marlow, que pode ser encarado como o arquétipo 
do Europeu civilizado, acaba por  se confrontar 
com o interior mais diabólico e assustador do 
ser humano, personificado na figura de Kurtz. A 
personalidade é abalada pelas sombras do Mal 
que, afinal, estão dentro de cada um de nós, in-
dependentemente se vivemos na civilização ou 
estamos perdidos na floresta mais longínqua e 
selvagem. A escuridão, a perdição, a loucura não 
estão no exterior, mas dentro de cada um de nós, 
insinuosas e intermitentes. A qualquer momen-
to, a besta acorda e a experiência avassaladora de 
reconhecer a sua própria natureza é aterradora: I 
seemed to hear the whispered cry, ‘The horror! The hor-
ror!’ (72) Contra as repressões sociais e culturais 
da sociedade ocidental, o inconsciente solta-se 
descontrolado, destruindo o que está à sua volta 
e autodestruindo-se. A catástrofe acontece, indi-
vidual (desintegração da personalidade) moral e 
social (contra as convenções e organização civili-
zacional). O absurdo é total, porque não se con-
segue falar sobre isso, as palavras não conseguem 
descrever tanta violência existencial: ‘Absurd!’ he 
cried. ‘This is the worst of trying to tell’… (48)
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like traveling back to the 
earliest beginnings of the 
world, when vegetation 
rioted on the earth and the 
big trees were king.”



O homem que fez uma viagem ao Congo, onde 
viveu inúmeras experiências e regressou à Euro-
pa para as contar. Mas o seu discurso é hesitante, 
dúbio, inseguro, fragmentado, inconclusivo: (…) 
we were fated, before the ebb began to run, to hear about 
one of Marlow’s inconclusive experiences. (11) E o 
leitor vai também sentir dificuldades em retirar 
conclusões e significados estáveis, substanciais e 
fechados. A falta de conclusões, quer estéticas, 
quer a nível da resolução do conflito moral, estru-
tura toda a obra e deixa o leitor de sobreaviso. As 
oposições que estruturam aparentemente a nar-
rativa não são suficientes para construir sentidos, 
mas para problematizar e reflectir. Associações e 
oposições metafóricas convencionais deixam de 
fazer sentido neste texto: I know that the sunlight 
can be made to lie, too. (71)4 Geram-se, portanto, 
quebras de sentido convencionais, de expectati-
vas, nascem outros sentidos, radicais, primeiro, 
fascinantes depois. 
Rosmarin argumenta que os leitores are asked to 
misread in order to read better. (1988: 163) Marlow 
também reconhece os seus erros de interpreta-
ção, de sentido, ele admite deixar-se, muitas vez-
es, enganar pelas aparências: Then I went carefully 
from post to post with my glass, and I saw my mistake. 
These round knobs were not ornamental but symbolic, 
they were expressive and puzzling, striking and dis-
turbing – (Conrad: 57) Mas Marlow nunca explica 
ao leitor porque são simbólicos. Mais uma vez, 
Marlow abstém-se de revelar, apenas sugere, 
deixa o leitor em suspenso. As expectativas cria-
das podem nunca ser cumpridas, o inesperado é 

constante. O leitor tem sempre que reler, repen-
sar, interpretar o simbolismo de toda a obra.
Os efeitos da leitura na mente do leitor são sem-
pre potenciados pelas lacunas do próprio texto, 
que obrigam o leitor a explicá-las, a relacioná- 
-las. O texto não explica nada, apenas incentiva o 
leitor a procurar sentidos. O que é contraditório, 
fragmentário, inconclusivo não deve ser um 
problema para a leitura. Pelo contrário, contribui 
para a dialéctica do próprio texto, porque rather 
than presenting an opinion as if it were truth, chal-
lenges readers to discover truths on their own. (143) 
O texto literário obriga o leitor a várias leituras e, 
em cada nova leitura, o texto adquire novos sig-
nificados, uma nova luz. Fish sugere ainda que 
toda a leitura e crítica são também criação, ficção, 
ou seja, metaficção. 
Em Elephant, Van Sant parece recusar-se a ca-
racterizar a violência, não querendo dar explica-
ções ou motivos para o massacre levado a cabo 
por Alex e Eric. Há uma ambiguidade latente 
no filme, porque, desde logo, as personagens 
são interpretadas por actores não profissionais (é 
curioso que o nome das personagens é o nome 
próprio dos actores), os diálogos são improvisa-
dos, permitindo um estilo que mistura ficção e 
realidade (não esquecendo que o filme é in-
spirado no acontecimento real do massacre do 
liceu de Columbine) mas, também, porque as 
personagens existem como estereótipos, reper-
cutindo no filme atitudes e comportamentos dos 
adolescentes americanos. O estilo visual de Van 
Sant assenta em longos travellings, câmara lenta 
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4 Um exemplo recorrente no texto é o branco do marfim que metaforiza a 
corrupção, a violência e a morte.



e uma estrutura narrativa não-linear, pois o rea-
lizador recusa-se a dar ao espectador uma expli-
cação ou tentar clarificar acontecimentos como o 
do massacre de Columbine. O júri do Festival de 
Cannes destacou a coragem do realizador em dar 
ao espectador a possibilidade de uma interpreta-
ção pessoal sobre os motivos e as consequências 
da violência escolar. O próprio Van Sant o referiu 
numa entrevista.
A complexidade do tema exige do espectador 
uma reflexão e uma análise participada. Um acto 
como o da perpetração de um massacre não pode 
ser reduzido a um ou dois motivos, mas existem 
muitos, nem sempre claros ou lógicos. Se é ver-
dade que o ser humano necessita de encontrar 
razões para actos que escapam a qualquer racio-
nalidade, muitas vezes essas razões não passam 
de bodes expiatórios que pretendem apenas 
sossegar a perplexidade perante um comporta-
mento violento incontrolável. No filme não há 
justificação moral, castigo ou redenção. 
Não deixa de ser significativo que o filme tenha 
recebido o prémio de Education Nationale, em 
França. A atribuição do prémio demonstra a pre-
ocupação do Ministério de Educação Francês em 
fazer do filme um utensílio para que os adoles-
centes possam também reflectir e pensarem por 
eles próprios sobre o tema. Aliás, todo o filme é o 
espaço dos adolescentes, onde não existem prati-
camente adultos: a câmara capta um espaço de 
incompreensão, opacidade e impenetrabilidade 
para a maioria dos adultos.
Ao contrário da maioria dos filmes americanos 
sobre a adolescência, Elephant não explora a 
questão da integração social como algo desejável 
ou como modo de negociação para a construção 

de uma identidade. E, cinematograficamente, a 
câmara distante de Van Sant, permite ao especta-
dor pensar sobre essa estética de dislocation and 
(…) non-connection. (McKibbin 2004: 4). Os tra-
vellings lentos que acompanham os adolescentes 
posicionam os adolescentes no seu espaço, 
porque a duração das cenas está de acordo com 
a área dos espaços percorridos. Vemos os gestos, 
as atitudes, a postura destes adolescentes no seu 
mundo fechado. 
O realizador confessa que aquilo que lhe inte-
ressa verdadeiramente são as reacções diferentes 
de cada espectador ao filme, a resposta subjectiva 
que intensifica (…) our sense of self. (2004: 5) Van 

65

Se é verdade que o ser 
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há justificação moral, castigo 
ou redenção. 



quanto mais invocar uma relação dialógica com 
este, para depois, poder ser gerado conhecimen-
to novo, outra relação com a sua realidade, o seu 
quotidiano. Não parece existir uma acção que 
envolva todas as personagens do filme, mas cada 
personagem tem a sua história separada (o filme 
apresenta separadores negros com os nomes das 
várias personagens) que são sempre histórias in-
completas, pois entre todas elas existe um vazio 
a necessitar de ser preenchido pelo espectador. E 
são os grandes planos dos rostos destas persona-
gens que convidam o espectador a not just to look 
but to look closely. (Travers 2003: 1)
Van Sant joga, também, com as expectativas do 
espectador, que está sempre à espera que algo 
aconteça àquela personagem ou que algo im-
portante sobre ela vá ser revelado6.  Um exem-
plo paradigmático é a sequência no quarto de 
Alex, onde este toca uma sonata de Beethoven 
ao piano, enquanto Eric joga um jogo de vídeo 
violento no computador. A câmara faz uma pa-
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Sant parece, portanto, partilhar das teorias fílmi-
cas que valorizam a subjectividade e a recepção 
(ao contrário das teorias de Bazin, por exemplo) 
e, como tal cineastas e críticos (…) must deal not 
just with the reality of stories, but with how stories are 
made real by the spectator. (Branigan 2001: 160)
As primeiras impressões da escola e do mundo 
adolescente são muito positivas: a escola está 
bem equipada, o edifício é espaçoso e moderno, 
os alunos parecem bem integrados e parecem re-
lacionar-se com normalidade. Mas pouco a pouco 
esta aparente serenidade dá lugar à inquietação: 
afinal os corredores repletos de luz natural po-
dem desembocar noutros escuros; parece existir 
bullying entre os alunos, problemas de bulimia, 
falta de comunicação. Os corpos dos jovens mo-
vimentam-se pelos espaços da escola, interagem 
uns com os outros, mas não parece haver verda-
deira comunicação entre eles, apenas uma eru-
pção inesperada de violência: What emerges as fun-
damental to understanding the violence of Elephant is 
the physics of bodies that rules in the space of the school. 
(Sofair 2006: 2)
Os adolescentes vão surgindo nos corredores e 
nos vários espaços da escola e a câmara segue 
as suas conversas, preocupações, ansiedades, 
próprias da adolescência. Estes jovens tornam- 
-se, desde logo, fantasmas errantes, são a pre-
sença de uma morte anunciada. O filme começa 
com a imagem de um céu azul e imenso, apenas 
perturbado pelo movimento de algumas nuvens. 
E é esse mesmo céu que o espectador vê no final 
do filme, depois do massacre. Só que agora o azul 

imenso é perturbado pelo fumo que sai da escola 
em chamas. Esse não é um céu pacífico, portanto, 
mas ameaçador e trágico. 
Alexandre Tylski defende que o filme é um 
animalesco: a começar pelo título sugestivo5, pas-
sando pelo desenho da cabeça de um tigre numa 
sweatshirt, pela imagem estampada de um touro 
numa T-shirt de um dos adolescentes, até ao cão 
que salta em câmara lenta e ao som dos pássaros 
durante o tiroteio. Qual o simbolismo de tudo 
isto? Tylski compara o liceu de Colombine a uma 
Arca de Noé desgovernada e apocalíptica: Un re-
tour au monde Sauvage. (2003: 2). O liceu deixa de 
ser o espaço onde os adolescentes aprendem as 
regras de convivência social, de respeito e igu-
aldade. Perde a sua dimensão civilizacional para 
se transformar num espaço de irracionalidade e 
de perda da identidade. Os dispositivos cine-
matográficos mais frequentes são a profundidade 
de campo utilizada nas filmagens dos corredores 
da escola, que os torna infinitos e opressivos; as 
panorâmicas circulares, tanto no quarto dos ra-
pazes assassinos, como do grupo de adolescentes 
que está a conversar na escola; a câmara que filma 
constantemente os adolescentes de costas, como 
se não quisesse revelar a sua identidade. 
Durante o tiroteio, Van sant utiliza um fora-de-
-campo sonoro: ouvimos água, vento e som de 
pássaros. Existe um desfasamento de sentido 
entre a imagem e o som, deixando, mais uma 
vez, ao espectador a necessidade de reflectir e 
questionar essa aparente incongruência. Um 
filme é tanto mais interessante para o espectador 
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norâmica circular do quarto e vai mostrando os 
objectos espalhados, como se estes pudessem ser 
pistas que pudessem explicar o massacre. Mas 
o que descobre o espectador sobre eles? Que as 
suas personalidades se pautam pela violência e 
pela sensibilidade artística? Quando eles estão a 
ver um documentário sobre Hitler na televisão, 
ao contrário do que o espectador possa pensar 
(o fascínio pelo ditador e consequente influên-
cia no seu comportamento), os jovens revelam a 
ignorância sobre quem é, de facto, Hitler: That´s 
Hitler, right?.
A rejeição em criar uma ilusão da realidade tem-
poral distancia o filme do acontecimento real e 
de qualquer tentativa de dar qualquer explicação 
racional e política do sucedido. Ao realizador não 
interessa que o espectador fique numa prisão 
analógica e referencial, embora também brinque 
com isso: a cena em que Alex se senta numa ca-
deira e bebe de um copo que está em cima de 
uma mesa na cafetaria foi totalmente decalcada 
das imagens gravadas na câmara de vigilância. 
Os dispositivos de representação de Van Sant e de 
narração de Conrad assentam, respectivamente, 
na construção de vazios, de zonas escuras de in-
formação que vêm contrapor, dialecticamente, a 
sensação de que o discurso verbal e as imagens 
podem esgotar tudo aquilo que há a dizer sobre 
um determinado assunto ou situação. O cinema e 
a literatura ligam, indissociavelmente, os grandes 
mundos da criação e da recepção e as duas obras 
realçam a problemática do olhar e da percepção 
como fundamento do exercício crítico. 

A rejeição em criar uma 
ilusão da realidade 
temporal distancia o filme 
do acontecimento real e de 
qualquer tentativa de dar 
qualquer explicação racional 
e política do sucedido.

5 O título foi inspirado num filme do realizador Alan Clarke (com o mesmo 
título) sobre a violência na Irlanda do Norte. Van Sant disse que, primeiro 
pensava que o título de Clarke se referia à parábola sobre vários cegos 
que tentam descrever um elefante e que cada um faz uma descrição 
diferente, baseada na parte diferente do animal que cada um deles tinha 
tocado. Mais tarde percebeu que o “elefante” de Clarke é a metáfora para 
um problema que existe, mas que se prefere ignorar.

6 O suspense, técnica utilizada por Conrad e Van Sant, vai de encontro 
às mais recentes teorias da recepção: “In the reception approach, 
discovering ‘messages’ from an author becomes less important than 
studying the psychology of a reader and how he or she is engaged by/in a 
text.” (Branigan 2001: 121)
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Não me quero perder em questões tão universais quando 
o ponto de vista é somente pessoal, porém é-me urgente 
perceber esses limites, é-me precioso entender o que ain-
da sobrevive em cena e, sobrevivendo, se torna Sublime. E 
assim estico eu a corda dos termos novamente…
O Teatro pode ultrapassar as vidas lá de fora feitas de ‘vizi-
nhos do lado’. O tal ‘Intérprete’ pode encontrar um espaço 
à sua volta, e uma cadeira não servir só para sentar e as 
mãos encontrarem outras maneiras suas de se expressar, 
sem que nada disso faça parte da procura de uma corres-
pondência com uma realidade reconhecível, mas uma 
procura constante de uma outra espinha dorsal, que viaja, 
sem medo de se afastar de cânones. Pode parecer que os 
estou a recusar, aos ‘cânones’, mas na verdade só se pode 
avançar sabendo o que houve para trás (mesmo a própria 
recusa tem de ter sabedoria). E não é ao se querer ser 
diferente, como premissa primordial, que se pode mudar 
seja o que for. Mas, sim, o Teatro sempre se mexeu perante 
e entre o seu Tempo.
E a televisão presta o seu serviço num constante vai-e-
-vem de um suposto realismo histérico do tal ‘vizinho do 
lado’. E os clássicos discutem-se e distorcem-se sem fim. 
E o cinema é uma viagem de anónimos e deuses. E onde 
estará a performance, enfim? Não poderá então o público, 
ao ir ao Teatro, entender que o que ali acontece ultrapassa 
o seu repouso na verdade do seu ‘conhecimento geral’? E 
isto que falo não poderá estar nos corpos que ali estão, 
‘em cena’? 
O espaço lá fora a afastar-se dos sentidos. As justifica-
ções a perderem-se no inexplicável. O medo incontrolável 
da tragédia ao vivo, como ao ver um trapezista lá tão alto, 
fazendo o impensável. Os olhos a brilhar com a beleza de 
um salto de um bailarino. A graça de um momento tonto e 
o sorriso abafado por vergonha.
Que bom que seria se assim sempre fosse.

I don’t want to get off track with such universal 
questions when in fact points of view are strictly 
personal. I do, however, feel the urgency to 
understand these limits, of what still survives on-
stage and, surviving, becomes Sublime. And thus do 
I once again stretch the boundaries of words...
The Theatre can surpass the lives that are out 
there, of our ‘next door neighbours’. The so-called 
‘Interpreter’ can find some surrounding space, and 
a chair be used not just for sitting and hands find 
other forms of expression, without this being part of 
a search for some correspondence with a palpable 
reality but a constant search for another backbone, 
which travels, unafraid of veering astray from 
canons. It may seem as if I’m shunning canons, but 
in truth you can only move forwards knowing what 
you had behind you (even a refusal must be wise). 
And you won’t be able to change whatever it is just 
by, above all things, wanting to be different. But 
yes - the Theatre has always moved in face of and 
amidst its Time.
And the TV renders its service in a constant to-
and-fro for the supposed hysterical realism of the 
‘next-door neighbour’. And the classics are endlessly 
discussed and distorted. And cinema is a trip of the 
anonymous and gods. And where does performance 
stand, after all? May not the theatre-going audience 
then understand that what takes place there is 
beyond laying one’s head at rest on the lap of 
‘general knowledge’? And this that I’m pointing 
to, may it not lie in the bodies that are right there, 
on the stage? 
The space outside moving away from the senses. 
Justifications losing themselves in the inexplicable. 
The uncontrollable fear of live tragedy, like 
watching a trapeze artist up high, doing the 
unthinkable. Eyes gleaming at the beauty of a 
dancer’s jump. The grace of a silly moment and the 
shame-smothered smile.
How good if it were always so.

Translated by Bernardo Palmeirim
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A sharing desired sublime

Movement – n. change of position in space 
throughout time; act of moving oneself or 
something; (...) change of place or position; 
displacement; evolution of ideas; (...) inner 
impulse; stimulus; alteration; animation; a 
major self-contained part of a symphony or 
sonata; (...) a group of people with a common 
ideology who try together to achieve certain 
general goals; passage from potentiality to 
action; change (...)

Writing about the on-stage movement might seem 
to long. Perhaps because it questions the very limits 
of the word ‘actor’. They seem so difficult to me, 
these names we still try to give to some many things 
that have turned into so many others. Why can’t 
we use the word ‘Interpreter’, when the ‘World’ is 
trying to expand and stretch out, when the Theatre 
is choreographing and silencing itself and Dance 
is trying to squeeze words out of itself? Why can’t 
actors believe they need themselves to the full, and 
that their body is just as sacred as that of the dancer 
or athlete? 
The body has limits, but we can take the knowledge 
of its expressiveness and daily codes, when given 
through Art, to intense lengths.

Movimento – s. m. mudança de posição no espaço em função do tempo; acto de 
mover ou de se mover; (…) mudança de lugar ou de posição; deslocação; evolução 
de ideias; (…) impulso interior; estímulo; alteração; animação; andamento musical; 
(…) marcha de tropas; passagem da potência ao acto; mudança (…)

Talvez pareça muito longo o caminho de tentar escrever 
sobre o movimento ‘em cena’. Talvez até por pôr em causa 
os próprios limites da palavra Actor. Parecem-me tão difí-
ceis os nomes que se procuram dar ainda a tantas coisas 
que se transformaram noutras tantas. Porque não se pode 
usar a palavra Intérprete, quando o ‘Mundo’ se tenta es-
tender e esticar, quando o Teatro se coreografa e se silen-
cia e a Dança se espreme tentando a palavra? Porque não 
pode o actor acreditar que precisa de si em plenitude, e 
que o seu corpo é tão sagrado quanto o de um bailarino ou 
de um atleta? 
O corpo tem limites, mas o conhecimento da sua expres-
sividade e dos seus códigos diários, quando veiculado pela 
Arte, pode ser levado intensamente longe.
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Laugh till you drop

Everything is black. Black curtains, black floor 
with black velvet, a black chair, a black bench, a 
black bucket, two blackboards. Dancers in black. 
Black shoes, black panties, black sweaters. A black 
handkerchief. Everything you see is black. Except 
for the bodies of the two choreographers; limbs 
and faces outlined against the huge black box, the 
contour of skin highlighted against an oppressive 
monochromatic background. A plasticity that 
reminds one of the theatre of Kantor, in a spectacle 
that emerges essentially from cinematographic 
imagery. Inspired by the classic burlesque - names 
like Jacques Tati, Charlie Chaplin or Buster 
Keaton -, they transform a masculine universe into 
a feminine one, more elegant and sensual, more 
nimble and free. Mathilde Monnier and Maria 
La Ribot, choreographers from different artistic 
backgrounds, collaborate for the first time in 
Gustavia to meet each other live on a black stage, to 
bring the plastic arts, theatre and cinema together, 
cry and laugh together. 
Near-silent murmurs increase in descending 
glissandos in the voices of these two dancers. They 
are pierrots of audible tears. A song of weeping 
begins, and rises up to the most afflicted sobbing, 
which quickly turns into laughter. The laughter 
continues in reaction to a fall or a primary 
mistake or misstep, in a permanent tension between 
the animated and the disastrous. Adapted and 
calculated responses are substituted by mechanical 
and rigid responses. And because of repetition, 
laughter repeats itself. A woman puts one foot into 
a bucket. A woman is hit on the head with a board. 
Crash. A woman falls. Crash bang. A woman is 
repeatedly hit on the head with a board. Crash 
bang bang.
The laughter is provoked by this rigidity that 
translates into a kind of obstinate and recalcitrant 
automatism. It is a misadjustment to the normal 
and linear course of things. It goes from the 
natural to the artificial, revealing a mechanics 

É tudo preto. As cortinas pretas, o chão preto com panos 
pretos, uma cadeira preta, um banco preto, um balde preto, 
duas tábuas pretas. As bailarinas de preto. Sapatos pre-
tos, cuecas pretas, camisolas pretas. Um lenço preto. Tudo 
o que se vê é preto. Excepto os corpos das duas coreógra-
fas, membros e rostos que aparecem assim recortados na 
imensa caixa negra, contornos de pele que sobressaem 
num fundo oprimentemente monocromático. Uma di-
mensão plástica que remete para o teatro de Kantor num 
espectáculo que parte sobretudo de um imaginário cine-
matográfico. Inspiradas no burlesco clássico, onde sur-
gem nomes como Jacques Tati, Charlie Chaplin ou Buster 
Keaton, transformam um universo masculino num outro 
feminino, mais elegante e sensual, mais desenvolto e livre. 
Mathilde Monnier e Maria La Ribot, coreógrafas vindas de 
trajectórias artísticas distintas, colaboram pela primeira 
vez em Gustavia para se encontrarem ao vivo num palco 
negro, cruzando as artes plásticas, o teatro e o cinema, o 
choro e o riso. 
Murmúrios quase silenciosos vão crescendo em glissan-
dos descendentes nas vozes das duas bailarinas. São 
pierrots de lágrimas audíveis. Assim começa a música do 
choro, desenvolvendo-se até aos mais aflitos soluços que 
depressa se transformam em risos. Depois os risos pro-
longam-se em reacção a uma queda, a uma falha primária 
ou a um desajuste motor, numa permanente tensão entre 
o animado e o desastroso. São substituições de respostas 
adaptadas e calculáveis por respostas mecânicas e rígi-
das. E do seu repetir para rir e repetir para de novo rir. Uma 
mulher que enfia um pé num balde. Uma mulher que leva 
com uma tábua na cabeça. Pum. Uma mulher que cai. Ai 
catrapum. Uma mulher que leva repetidamente com uma 
tábua na cabeça. Ai catrapum pum pum.
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Os risos são provocados pela rigidez que se traduz numa 
espécie de automatismo obstinado e renitente. É uma ina-
daptação ao trajecto normal e rectilíneo das coisas. Vai do 
natural ao artificial, revelando uma mecânica sem fun-
ção nem contexto, onde os gestos são como movimentos 
de marionetas sem vontade própria. É o despertar dessa 
rigidez risível que coloca em relevo a duplicidade entre 
pessoa e mecanismo. O riso acusa o desvio, o que foge à 
norma, denunciando a desordem e a vitória do corpo sobre 
o espírito. Uma mulher sentada numa cadeira. Uma mu- 
lher sentada num banco. Uma mulher com uma cadeira 
em cima. Uma mulher debaixo de uma cadeira. Uma mu-
lher com um banco por baixo. Uma mulher debaixo de um 
banco. Uma mulher no braço de uma cadeira. Uma mulher 
em cima de um braço de mulher. Uma mulher com uma 
perna de cadeira em cima. Uma mulher por baixo de uma 
perna de mulher. Uma mulher sentada. Uma cadeira em 
pé.
Os passos tropeçam-se, os gestos repetem-se, os momen-
tos encadeiam-se, a geometria inverte-se, as posições 
contrariam-se. As bailarinas tapam e destapam os joelhos 
em impulsos sexuais frenéticos, impetuosos frémitos de 
uma gestualidade compulsiva ao som de um forte ostinato 
rítmico. Uma imitando a outra, uma olhando a outra, uma 
com a outra. E no final, depois do que não é dito, a música 
é a das palavras que entre si as coreógrafas entrecruzam 
num jogo aliterado, ritmado e rimado. Palavras ditas pelas 
duas mulheres sobre as mulheres. Palavras de uma por 
cima das palavras da outra e onomatopeias em uníssono 
acompanhadas por gestos. Mãos que agitam seios em plof 
plof plofs, braços que são armas e disparam trrra ta ta ta 
tas, numa trovoada de frases que se empilham umas por 
cima das outras. 

without function or context, where gestures are like 
the movements of puppets without a will of their 
own. It is the awareness of a laughable rigidity 
that emphasizes the duplicity between person and 
mechanism. The laughter reveals the deviation, what 
escapes the norm, exposing the disorder and victory 
of body over mind. A woman seated on a chair. A 
woman seated on a bench. A woman with a chair on 
top of her. A woman underneath a chair. A woman 
with a bench underneath. A woman underneath a 
bench. A woman on the arm of a chair. A woman 
above the arm of a chair. A woman above the arm 
of a woman. A woman with a leg of a chair above 
her. A woman underneath a leg of a woman. A 
woman sitting down. A chair standing.
Feet trip up, gestures repeat themselves, moments 
follow one another, geometry is inverted, positions 
denied. The dancers cover and uncover their knees 
in frenetic sexual impulses, impetuous quivers of 
compulsive gestures under a powerful rhythmic 
ostinato. One imitating the other, one looking at 
the other, one with the other. And in the end, after 
what is not said, the music is the music of the words 
the choreographers crisscross between each other in 
an alliterated, rhythmic and rhymed game.  Words 
spoken by two women about women. The words of 
one exceeding the words of the other and the unison 
of onomatopoeia accompanied by gestures. Hands 
that ruffle breasts in ‘plof plof plofs’, arms that 
are guns and shoot ‘trrraaaa ta ta ta tas’ in a 
thunderstorm of heaped-up sentences. 
It is the blackness that condenses it all, in a deep 
mantle which gives consistence to the expressive 
traces of faces, the lines of the movement of arms, 
the outline of the steps of legs. If, on the one hand, 
the laughter oscillates between the unspeakable and 
the games of words, from order to disorder, on the 
other hand, it reveals an experience of negation, 
annihilation, hollowness, of nothing. Its effect lies 
precisely within the boundary between the comic and 
the tragic, between life and death.
But at the same time it oppresses and distresses, 
it manipulates and attracts through intentional 
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É o negro que tudo concentra, num manto profundo que dá 
consistência aos traços expressivos dos rostos, às linhas 
dos movimentos dos braços, aos contornos dos passos 
das pernas. Se, por um lado, o riso oscila entre o indizível e 
o jogo de palavras, da ordem à desordem, por outro, revela 
uma experiência de negação, de aniquilamento, de pros-
tração, de vazio, de nada. O seu efeito reside precisamente 
nessa fronteira entre o cómico e o trágico, entre a vida e 
a morte.
Mas ao mesmo tempo que oprime e inquieta, manipula e 
atrai através de uma propositada gestualidade mecaniza-
da, traçando uma barreira que, por ser invisível, nos deixa 
no limbo entre a ausência de sombra que assombra e o 
ritmo ridículo que ribomba. Na ribalta rivalizam-se e ri-
postam em rima numa relação entre o vívido e o mórbido 
que desorienta e seduz perante uma movimentação am-
bígua e desumanizada exposta a um só tempo. Numa ex-
trema facilidade em estabelecer entre si múltiplas rela-
ções, Monnier e La Ribot dão ao espectador uma súbita 
tomada de consciência de que tudo renasce e se torna 
risível numa incrível composição total de divergências e 
semelhanças. Do que é diferente e igual. Do que é contrari-
ado ou imitado.
É surpreendente a sua dimensão plástica, onde o negro 
e a pele dominam. É admirável a exploração sonora do 
choro e das rimas, aliterações, onomatopeias e repetições. 
É repetidamente bem entrecruzado nos movimentos que 
cria. É brilhante pela capacidade de transformação dos 
universos que convoca num universo feminino muito 
próprio. É ajustadamente desajustado, articuladamente 
desarticulado, dramaticamente risível. Aqui os opos-
tos atraem-se. Os contrários coabitam. Entre lágrimas e 
risos. 

mechanical gestures, tracing a frontier which, on 
account of its invisibility, leaves us in a limbo 
between the absence of the shadow that shades and 
the ridiculous rhythm that resounds. In the spotlight 
the dancers rival and retaliate against each other 
in rhyme in a relation between the vivid and the 
morbid that misleads and seduces in face of an 
ambiguous and dehumanized movement. With 
a capacity to, with great ease, establish multiple 
relations with each other, Monnier and La Ribot 
present the spectator with the sudden awareness 
that everything is reborn and becomes laughable, in 
an incredibly full composition of divergences and 
similarities. Of what is different and equal. Of what 
is contradicted or imitated.
Its plastic dimension is indeed surprising, where 
black and skin dominate. The auditory exploration 
of weeping, rhyme, alliteration, onomatopoeia 
and repetition is admirable. It is repeatedly 
well intersected in every created moment. It is 
brilliant in its capacity to transform the universes 
it convenes into a particular feminine universe. 
It is proportionately disarranged, articulately 
disarticulate, dramatically laughable. Here, the 
opposites attract each other. The contraries cohabit. 
Between tears and laughter.

Translated by Bernardo Palmeirim

“Numa extrema facilidade 
em estabelecer entre 
si múltiplas relações, 

Monnier e La Ribot dão ao 
espectador uma súbita 
tomada de consciência 

de que tudo renasce e 
se torna risível numa 

incrível composição 
total de divergências e 

semelhanças.”

“With a capacity to, with great 
ease, establish multiple relations 

with each other, Monnier and La 
Ribot present the spectator with the 

sudden awareness that everything 
is reborn and becomes laughable, 
in an incredibly full composition 
of divergences and similarities.” 
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Que Teatro Nacional para o século XXI? 
Foi esta a questão discutida no passado dia 27 de Março 
(Dia Mundial do Teatro) num debate aberto ao público or-
ganizado pelo Teatro Nacional D. Maria II, contando com a 
presença do convidado Stephen Wilmer, professor e histo-
riador de teatro, com Maria João Brilhante, Presidente do 
Conselho de Administração do TNDM II e respectivo Direc-
tor Artístico, Diogo Infante. 
Mas antes de qualquer intervenção por parte do público, 
coube a Stephen Wilmer introduzir o tema. Primeiro, numa 
perspectiva mais histórica, expôs os diferentes desafios 
com que os teatros nacionais se confrontaram ao longo 
dos séculos, sublinhando a sua função de preservação de 
uma identidade cultural nacional. Depois, situando-nos 
a partir da década de 60, ilustrou com diversos exemplos 
soluções encontradas para acompanhar a indefinição de 
fronteiras numa Europa globalizada e a constante alte- 
ração de padrões sociais, culturais e políticos com que 
hoje nos confrontamos.
No público presente distinguiam-se muitas vozes activas 
da cena teatral portuguesa: dramaturgos, encenadores, 
actores, críticos, entre outros. Conceituados e continua-
mente emergentes. As participações reforçavam-se aos 
pares, revezando-se. Uns apresentavam com mais drama 
e melhor dicção, outros respondiam com mais texto e 
melhor argumentação. Nem mesmo Stephen Wilmer pre-
cisava de entender a língua portuguesa para adivinhar as 
eloquentes umbigadas destes dois grupos de forças con-
trárias. Um que preza o nobre sentimento nacionalista e 
que, portanto, se preocupa com o texto e o espaço da dra-
maturgia portuguesa, outro que reconhece a globalização 
como um factor transformador dos modelos de criação e 

The dimension of the D. Maria II 
Portuguese National Theatre

What theatre for the 21st century?
This was the question discussed last 27th March 
(World Theatre Day) in a public debate organized 
by the D. Maria II National Theatre, with the 
presence of guest Stephen Wilmer (drama teacher 
and historian), Maria João Brilhante (President of 
the board of directors of DMNT II), and its Artistic 
Director, Diogo Infante.
But before any intervention was made by the 
audience, it was up to Stephen Wilmer to present 
the theme. Firstly, in a more historical perspective, 
he expounded the different challenges that National 
Theatres have encountered throughout the centuries, 
emphasizing their role in preserving a national 
cultural identity. After, taking the 60s as a starting-
point, he illustrated with diverse examples the 
solutions that have been found to face the changing 
frontiers of a globalized Europe and the continuous 
shifting of social, cultural and political patterns.
In the audience there were several major figures 
from the Portuguese theatre scene: playwrights, 
stage directors, actors and critics, among 
others. Renowned and always on the rise. The 
participations reinforced each other in pairs, 
taking turns. Some with more drama and better 
pronunciation, others with more content and better 
arguments. Stephen Wilmer didn’t even need to 
understand Portuguese to figure out the eloquent 
headbutting that was going on between these two 
opposing groups. One upholding a noble nationalist 
sentiment and, therefore, concerned with the text 
and space of Portuguese dramaturgy; the other, 
acknowledging globalization as a transforming 
factor of creative models and the way theatre is 
perceived, essentially interested in the theatrical 
experience in itself.  
Clearly, there are still people who confuse this 
National Theatre, institution and building, with its 
on-stage practice. Let’s take it step by step. Does it 
make any sense nowadays to discuss the nationality 

A 
DIMENSÃO 
DO TEATRO 
NACIONAL 
D. MARIA II
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seus públicos. Da mesma forma, também a programação 
oferecida fora dos palcos demonstra esta preocupação de 
recuperar a confiança do seu público. Seja com conversas 
acerca do processo de construção artístico de cada es-
pectáculo a apresentar ou com debates que questionam a 
estruturação e a programação do próprio TNDM II.
Ao mesmo tempo, a imponente carga histórica deste es-
paço impõe à dimensão temporal do TNDM II uma pulsa-
ção por vezes difícil de dirigir e regular. Se, por um lado, 
se exige a recordação e a celebração de uma memória 
encurralada nos arquivos, por outro, não se consegue 
mais suportar um teatro parado no tempo e de cadência 
demorada. De outro modo, se nunca antes se deu uma 
conotação positiva à expressão “ficar a olhar para ontem”, 
no TNDM II esse olhar é um acto imperativo. Está na lei. 
Esperemos apenas que, antes, se acabe com esta mio-
pia hereditária que vem daqueles que se nomeiam  Pais 
do  Teatro. Daqueles que nem com a ampliação da escala 
se dão conta da verdadeira dimensão das brilhantes idei-
as que agora se proporcionam. De resto, também nós, só 
queremos ver bom teatro.

ones. A greater coming-together of creators and 
their audiences is expected and desired through a 
varied use of its spaces – its 3 halls, bar, bookstore, 
staircases. The Theatre’s off-stage programme 
also reflects a concern to recover the confidence of 
its audience. Be it through holding discussions on 
the creative process of each show or debates that 
question DMNT II’s structure and programme.
At the same time, its great historical importance 
imposes a cadence on the DMNT II’s temporal 
dimension that is occasionally hard to run and 
control. If, on the one hand, there is a demand 
to remember and commemorate a memory that 
is trapped in archives, on the other hand, there 
remains the unbearable fact of a slow-paced Theatre 
paused in time. In other words, if nostalgia is a 
feeling that is usually looked down upon, in DMNT 
II’s case, this nostalgic stance is imperative. It is set 
down in the law. Let’s just hope that this hereditary 
myopia of those who call themselves the Fathers 
of Theatre comes to an end. This shortsightedness 
of people oblivious to the true dimension of the 
brilliant ideas that are arising, who cannot see 
them, even with a large lens before their eyes. In 
any case, we are also among those who just want to 
watch good theatre. 

Translation by Bernardo Palmeirim

recepção do teatro e que se interessa pelo acontecimento 
e pela experiência teatral propriamente dita.  
Claramente, há ainda quem confunda o Teatro, instituição 
e edifício, com a sua prática cénica. Vamos devagarinho. 
Actualmente faz sentido discutir-se, qualquer que seja, 
a nacionalidade do teatro? Politicamente, sim. Mas não 
mais do que isso. Para o TNDM II, enquanto entidade 
pública empresarial (as famosas E.P.E’s), existem de facto 
exigências a serem cumpridas e números a serem justifi-
cados ao Estado português – mas que se devem manter 
fora dos palcos. A todas as leis, decretos, artigos e alíneas 
que contêm as respostas para as quais o TNDM II tem de 
encontrar solução, sobrepõe-se uma missão muito clara: 
fazer muito bom teatro.
Foi neste sentido que Maria João Brilhante e Diogo Infante 
foram habilidosamente orientando o seu público durante 
o debate. Comprometidos no arriscado trabalho de media-
ção entre o poder administrativo e a força criativa teatral, a 
edificação de uma ponte que alie esses dois mundos pas-
sará pela reestruturação do TNDM II enquanto “montra de 
excelência”, como Diogo Infante afirmou. Sem se orientar-
em por caprichos nacionalistas ou modinhas passageiras, 
cada projecto, mais apropriado e mais interessante, terá 
de merecer o seu espaço. Seja português, ou não.
Indiscutivelmente, o TNDM II carrega uma dimensão es-
pacial que possui uma estrutura única e um património 
invejável que lhe permite arrecadar diferentes públicos. O 
maior desafio a ultrapassar por este teatro será o de atrair 
novos públicos enquanto procura recuperar os caídos. 
Espera-se, assim, numa ocupação variada dos seus espa-
ços – Sala Garrett, Sala Estúdio, Salão Nobre, bar, livraria, 
escadarias – uma maior aproximação entre criadores e 

– whichever – of theatre? Politically, yes. But that’s 
all. For the DMNT II, as a public corporation, 
there are, in fact, demands to be met and numbers 
clarify to the Portuguese government – but these 
issues should be kept off the stage. In relation to 
the laws, decrees, articles and items holding the 
answers to which our National Theatre must find 
the solution, there is clearly one sovereign mission: to 
make truly good theatre. 
It was in this manner that Maria João Brilhante 
and Diogo Infante craftily guided the audience 
throughout the debate. Committed to the perilous 
work of mediating between the administrative power 
and the theatre’s creative force, being able to build a 
bridge capable of merging these two worlds can only 
come from restructuring DMNT II as a “showcase 
of excellence”, as Diogo Infante said. Free of 
nationalistic whims or passing trends, each project, 
the most appropriate and interesting, will have to 
merit its own space. Portuguese or otherwise.
Without any doubt, the DMNT II enjoys a unique 
spatial dimension and structure, and the fact that 
it is an enviable national heritage site allows it 
to congregate quite distinct audiences. The biggest 
challenge for this Theatre to overcome will be that 
of attracting new audiences while regaining lost 

82 83



O Novo Regime 
dos Contratos 
de Trabalho dos 
Profissionais de 
Espectáculos

QUID JURIS
PEDRO RAMOS ALMEIDA

Entrou em vigor, no ano passado, a Lei 
n.º 4/2008, de 7 de Fevereiro, que veio 
regular os contratos de trabalho dos 
profissionais de espectáculos, nos quais 
se incluem: actores, artistas circenses 
ou de variedades, bailarinos, cantores, 
coreógrafos, encenadores, realizadores, 
cenógrafos, figurantes, maestros, músicos 
e até toureiros.
Este novo regime corrige a situação 
de desajustamento insustentável em 
que se encontrava a regulamentação 
das relações laborais no meio artístico 
em Portugal, que tornava inúmeros 
profissionais reféns da precariedade 
absoluta dos recibos verdes, não 
correspondendo às dinâmicas próprias do 
mundo artístico actual.
Importava pois criar instrumentos 
normativos que concedessem aos 
promotores e empresas de artes e 
espectáculos a flexibilidade laboral 
necessária, garantindo porém um 
quadro jurídico verdadeiramente 
protector da actividade artística e dos 
seus protagonistas, representando uma 
alternativa efectiva ao regime liberal de 
prestação de serviços inexoravelmente 
aplicado.
Este novo diploma legal, no essencial, 
cria um regime específico de contratação 
a termo para os artistas, novos modelos 
de contratação que permitem o contrato 
de trabalho intermitente e o “trabalho em 
grupo”, institui um sistema de certificação 
profissional, e regulamenta o processo 
de conversão profissional dos artistas em 
caso de perda de aptidão.
O regime de contratação a termo admite 
a celebração de contratos a termo certo, 

sem limite de renovações mas com 
duração máxima de oito anos, assumindo 
a transitoriedade própria da actividade 
artística, ao contrário da generalidade das 
áreas profissionais.
Por outro lado, o exercício intermitente 
da prestação de trabalho permitido 
pode agora efectivar-se, no âmbito 
de contratos de trabalho celebrados 
por tempo indeterminado, mediante a 
atribuição de 30% ou 50% da retribuição 
normal, durante o período de inactividade, 
consoante seja ou não permitido exercer 
outras actividades ao trabalhador. 
No caso do chamado “trabalho em grupo” 
estão em causa contratos de trabalho 
especiais que visam essencialmente 
dar resposta às situações frequentes 
de prestação de actividade artística 
em grupo, permitindo mais facilidade e 
simplicidade na contratação de bandas, 
grupos de música, ou dança, por exemplo.
Finalmente, o processo de reconversão 
profissional previsto neste diploma 
impõe aos empregadores, se os 
trabalhadores perderem «superveniente 
e definitivamente» a aptidão para 
actividade artística para a qual foram 
contratados, a atribuição de outras 
funções compatíveis com as suas 
qualificações, sem perda de retribuição, 
após assegurada a formação profissional 
adequada.

De notar ainda que este novo regime 
jurídico permite clarificar o conceito 
de tempo de trabalho do artista ou 
profissional das artes e espectáculo 
definindo-o como «o período de prestação 
efectiva da actividade artística perante 
o público ou equivalente (…) bem 
como todo o tempo em que o artista de 
espectáculos está adstrito à realização da 
sua prestação, em especial para efeitos 
de ensaios, pesquisa, estudo, actividades 
promocionais e de divulgação, ou outros 
trabalhos preparatórios do espectáculo».
Não obstante as inovações úteis e 
necessárias presentes neste novo 
diploma, os profissionais do espectáculo 
e das artes continuam à espera que se 
concretize o importante compromisso 
de regulamentação específica do acesso 
ao regime geral de segurança social, tal 
como refere a lei, o que, tudo indica, ficará 
resolvido com o novo Código Contributivo 
já em 2009. 
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1. Enquanto me preparava para dormir 
depois de ver O Wrestler, pensei nos 
músculos de Mickey Rourke e, logo a 
seguir, em José Rodrigues dos Santos. A 
chave da diferença entre os dois, pensei, 
está no momento em que Rourke encaixa 
uma lâmina na braçadeira para se cortar 
durante o combate e assim maximizar o 
efeito da sua actuação. As orelhas de JRS 
são um adorno, mas o corpo de Randy 
“The Ram” Robinson é mais do que um 
acidente no caminho para a vitória: é 
a própria razão por que o espectáculo 
da luta existe. Ali ganhou a Foreman, 
escreveu Mailer; “The Ram” só pode 
ganhar na medida em que puder usar o 
próprio corpo como prova material da sua 
dor, filmou Aronofsky.

2. Talvez não me faça entender. Olhemos 
para os anúncios televisivos, dos mais 
banais até aos que partilhamos nos 
e-mails e YouTubes da vida. Vendem-
nos (e nós compramos) uma vida de 
rebeldia, força e virilidade. Ainda assim, 
a representação das implicações físicas 
delas repele-nos. Queremos a sugestão 
do domínio material do Homem sobre 
o Mundo. A mais do que ela torcemos o 
nariz, encolhemos os ombros e cerramos 
os olhos.
As imagens enformaram-nos 
mentalmente e por elas divorciámos na 
cultura a relação entre causa e efeito. O 
prazer que delas retiramos surge de uma 
mecânica simples: ver o mínimo possível 
e poder imaginar o resto. Não precisamos 
de ver. 
Zappa, num Crossfire de 1986 (vejam, 
está online em http://www.youtube.com/
watch?v=8ISil7IHzxc&hl e não é um 
anúncio), responde à alegação de que a 

SPOILER
JORGE VAZ NANDE

TV está cheia de sexo dizendo que não 
é sexo, é titilação. Esta verdade, caras e 
caros leitores, ainda é a de hoje. Veja-se 
a TV portuguesa diurna: apresentadoras-
modelos, decote, base e carne à mostra 
- mas sem mamilos. Um universo cheio 
de traições, corpos bronzeados e pulsão 
sexual explorado até à náusea - mas onde 
o que lateja mais ainda é a moralização 
da vida dos famosos, ela própria pura 
aparência. Parece o segredo para uma 
boa receita de personalidade televisiva: 
a Maria Madalena arrependida de quem 
toda a gente gosta. No sorriso dentífrico e 
carinhoso de Merche Romero, assistimos 
diariamente à expiação da Puta em 
Virgem, da mulher que constrói uma 
imagem toda assente na sexualidade mas 
a elimina do seu discurso e personalidade 
pública.

3. Daí, continuei a pensar enquanto me 
deitei na cama e regulei o despertador, 
que as cenas mais rudes de O Wrestler 
causassem repulsa. Randy corta o próprio 
sobrolho, Randy aceita ser agrafado 
dezenas de vezes, Randy atira-se para a 
morte num salto final. Será talvez o maior 
elogio ao masoquismo, elevá-lo a coisa 
única que dá conteúdo a uma vida. Não é 
por acaso que os títulos iniciais do filme 
lembram os “straight-to-video” dos anos 
80, os Ninjas Americanos, Desaparecidos 
em Combate e quejandos, especialistas 
no efeito-pelo-efeito, na explosão-pela-
explosão, na morte-pelo-espectáculo. 
Aí, há ironia. Quando JRS avisa que as 
imagens que se vão ver poderão chocar 
espectadores mais sensíveis, só há uma 
coisa: titilação. Pensei isto, lembrei-me 
outra vez do sorriso de Merche Romero - 
e adormeci.

De Mickey Rourke 
a Merche Romero, 
passando pelas 
orelhas de José 
Rodrigues dos 
Santos
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