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A Cine Qua Non é uma revista de artes do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de
Lisboa (CEAUL) construída por movimentos
escritos que cruzam reﬂexões, críticas ou ensaios, movimentos que relacionam a música
às artes plásticas, a dança ao teatro, o cinema
à literatura. Sem aspirações temáticas, esta
publicação tem como objectivo oferecer aos
seus leitores uma abordagem editorial única
que junta artistas, investigadores e docentes
que se manifestam em textos de natureza
diferenciada sobre as mais diversas formas
e expressões artísticas. A Cine Qua Non é,
desde o seu primeiro número impresso, uma
revista totalmente bilingue (português/inglês)
e apresenta-se em dois formatos: uma versão
online e uma versão impressa.

Cine Qua Non is an arts magazine of the University
of Lisbon Centre for English Studies (ULICES) built
up by movements in written form that freely crisscross reﬂections, reviews or essays; movements
that relate music to visual arts, dance to theatre,
cinema to literature. This publication intends to
submit its readers to a unique editorial approach
that gathers artists, researchers and teaching
staff proposing texts of different nature about diverse artistic expressions. Cine Qua Non is, since
its ﬁrst printed issue, an entirely bilingual publication (Portuguese/English) that is presented in both
versions: an online edition and a printed one.
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O QUE NOS (PRE)OCUPA?

~
A cultura assusta muito.
É uma coisa apavorante para os ditadores.
Um povo que lê nunca será um povo de escravos.

T

António Lobo Antunes

odo o gesto artístico é, em certa medida, um acto político. O contrário torna-se cada vez mais difícil de afirmar.
Neste Portugal que se encontra nas mãos de
um corpo político sem voz cultural, as decisões
que nos são impostas ultrapassam a tão necessária condição de austeridade para fundarem
um estado catatónico, onde a cultura é vista
como uma exigência caprichosa, supérflua e
desnecessária. É precisamente o esvaziamento
de criatividade na retórica política que nos impede de ultrapassar as peripécias e os enredos
partidários em que nos tecem. Com o poder
virado para si mesmo, sem participação democrática, sem debate, sem descoberta, sem soluções, a paralisia chega-nos muda e oblíqua.
A Cine Qua Non tem no papel a possibilidade
de rectificar este entorpecimento; de expor a inquietude das palavras e da reflexão artística; de
imprimir perguntas e denunciar sentenças que
anulem o nosso esforço honesto por um exercício intelectual e transdisciplinar. Enquanto plataforma de conhecimento científico e estético,
os desafios que oferecemos pretendem eleger

What (pre)occupies us?
~
Culture is really scary.
It terrifies dictators.
A people that reads will never
be a people of slaves.

António Lobo Antunes

E

very artistic gesture is, to a certain extent, a political act. It is
becoming increasingly more diﬃcult
to think the contrary in Portugal today, where the hands of a political
body without a cultural voice impose
decisions that far exceed the needs
of austerity; establishing a catatonic
state, where culture is seen as capricious, superfluous, and unnecessary.
It is precisely the waning of creativity in the political discourse that encourages us to try to counteract ever
present political positionings. With
power turning in upon itself, without
democratic participation, without
debate, without disclosure or solutions; paralysis appears in a mute and
oblique form.Cine Qua Non aspires to
correct this state of numbness; revealing the disquietude contained
in words and artistic reflection; imprinting questions and pronouncing
sentences that demonstrate an hon-

uma abordagem verdadeiramente democrática
que transforme o nosso leitor em co-autor.
Também a fotografia, onde a arte e a vida se relacionam de formas extremamente complexas,
exige esta participação e dedicação por parte de
quem a olha. É, assim, a secção Por Fora, inteiramente dedicada ao trabalho de Wolfgang
Tillmans e aos processos fotográficos por ele
consagrados. Nascido em 1968, em Remscheid,
Alemanha, Tillmans já se viu exposto nos mais
importantes museus de arte e o seu mérito foi já
representado com um prestigiado Turner Prize
no ano de 2000. Sob a forma de visita guiada
ao seu museu imaginário, o fotógrafo alemão
ilustra os renovados géneros artísticos com que
trabalha, desde o retrato às naturezas-mortas,
das paisagens às abstracções auto-reflexivas.
A conferência que se transcreve teve lugar no
Royal Academy of Arts, em Londres, e não teria
sido possível sem o consentimento de Wolfgang
Tillmans, de Eileen Cooper e de Eliza Bonham
Carter – a quem endereçamos os nossos agradecimentos.
No ensaio “Manifesto Form: The Medium and
the Message”, o terceiro da série em torno da
arte dos manifestos, tornamo-nos co-conspiradores de Julian Hanna, que opta por uma
análise com implicações particularmente políticas. Acrescenta-se, a este tríptico, um estudo
da forma na comunicação da mensagem propagandística, polémica e irreverente, tão característica de um manifesto.
Fecha a secção dos Ensaios Johannes Birringer,
coreógrafo e Professor na Universidade de Brunel, em Londres, dedicado aos estudos performáticos na sua relação com o aspecto tecnológico. Em “Re-Scripting the Stage: Performance

est effort for intellectual integrity
and transdisciplinary practices. As a
platform for the transfer of scientific
and aesthetic knowledge, we aspire to
generate a truly democratic approach
transforming our reader into a coauthor.
Photography, where art and life interact in extremely complex forms,
demands this participation and commitment from those who contemplate it. Thus we have dedicated the
From Abroad section to the work of
Wolfgang Tillmans and the photographic processes he has made famous. Born in 1968 in Remscheid,
Germany, Tillmans has already exhibited in the most important art
galleries in the world; his international reputation was recognised by
winning a prestigious Turner Prize in
2000. Following the form of a guided visit to his imaginary gallery, this
German photographer demonstrates
the renewed artistic genres he works
on, from portrait to still life, landscape
to self-reflexive abstraction. The conference transcribed took place in the
Royal Academy of Arts in London
and we would like to thank Wolfgang
Tillmans, Eileen Cooper, and Eliza
Bonham Carter for permitting and
assisting this work.
In the essay “Manifesto Form: The
Medium and the Message” – the
third of a series concerning the art
of the manifesto –, we become Julian
Hanna’s co-conspirators, as he looks
at texts from the perspective of particular political implications. A study of
the forms used in communicating the
propagandist, controversial, and ir-

and Interactivity” apresentam-se novas estratégias de envolvimento do público pela incorporação tecnológica no espectáculo e, como resultado desta interacção, repensam-se os respectivos
paradigmas de criação e recepção.
A secção Por Dentro expõe o processo criativo
em torno do mais recente espectáculo de Ana
Mendes, Self-portrait, que coloca em cena um
jogo mecânico de perguntas e respostas, em
busca de uma identidade social construída a
partir de narrativas impessoais e de itinerários
automatizados.
Mantendo a questão identitária acesa, Catarina
Vasconcelos e Catarina Laranjeiro inauguram
o género documentário nesta revista com o
projecto Eu Sou da Mouraria. Nele, procuram
recriar histórias esquecidas a partir de registos
fotográficos, numa viagem ao bairro lisboeta
da Mouraria e à ditadura dos anos 50-60 em
Portugal.
E com o tema da viagem prossegue José Duarte, investigador do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, numa análise
narrativa e visual do fi lme My Blueberry Nights
(2007), de Wong-Kar-wai - um road movie que
faz da travessia pela paisagem americana motivo para uma viagem interior.
Por fim, Simão Palmeirim Costa embarca num
relato sobre o difícil equilíbrio entre a necessidade de criar e a de expor, entre a persistência e
a subsistência de um artista que procura o novo
na imprevisibilidade do mundo e do mercado
da arte.
Em tempos de crise, as duas colunas finais da
Cine Qua Non unem-se, inevitavelmente, na
discussão da identidade de Portugal sob o ponto de vista europeu. Numa Europa que deveria

reverent messages so characteristic of
manifestos is added to this triptych.
Johannes Birringer, choreographer
and Professor at the University of
Brunel in London, dedicated to
performance studies and their relation with technology, concludes our
Essays section. In “Re-Scripting the
Stage: Performance and Interactivity” we see new strategies of engaging
the audience by incorporating technology in performances, resulting in
the consideration of creative and receptive paradigms.
The Inside Of section demonstrates
the creative process associated with
Ana Mendes’s most recent performance, Self-portrait, which stages a
mechanical game of question and
answer – a search for a social identity
assembled from impersonal narratives and automated itineraries.
Keeping the debate on identity alive,
Catarina Vasconcelos and Catarina
Laranjeiro are the fi rst contributors
to explore the documentary genre
in this magazine with their Eu Sou
da Mouraria project. In a journey to
Lisbon’s historic Mouraria quarter
in the 50s and 60s during Portugal’s
dictatorship they seek to recreate forgotten stories compiled from the interpretation of old photographs.
José Duarte, researcher at the University of Lisbon Centre for English
Studies, proceeds with the subject of
the journey in a narrative and visual
analysis of Wong-Kar-wai’s movie
My Blueberry Nights (2007): a road
movie that transforms the crossing of
the American landscape into an inner
journey.

evitar o retrocesso cultural dos seus paísesmembros, tememos o exemplo da Grécia – berço da democracia, detentora de uma história e
cultura insubstituíveis – dizimada em nome de
uma identidade europeia e de uma democracia
meramente formal.
Rumo à estupidificação das nossas praças jaz
Portugal, sem Ministério da Cultura, fazendo da criatividade deste país sua refém. Sem
participação política e cultural, cada vez mais
isolados da vanguarda artística, restarão apenas os espectáculos e as obras para consumo
comercial.
Em defesa da nossa cultura, (pre)ocupemo-nos.

~

Finally, Simão Palmeirim Costa reflects on the diﬃcult balance between
the artist’s need to create and to exhibit, between the persistence and subsistence of an artist who seeks novelty
amid the unpredictability of our world
and the art market.
In these times of crisis, Cine Qua
Non’s two closing columns come toNon’
gether for a debate on the identity of
Portugal from a European perspective. In a Europe that should fight to
prevent the cultural regression of its
state-members, we fear the example
of Greece – the birthplace of democracy, holder of a history and culture
of incalculable worth, now decimated
on behalf of a European entity and a
purely formal democracy.
Portugal’s public debate has been
dulled and without a Ministry of
Culture creativity has been taken
hostage. We fear that without political or cultural assistance, our artistic
production will become increasingly
distanced from the vanguard, and
that nothing will remain but art for
commercial consumption.
For our culture’s sake, let’s (pre)occupy
ourselves, let’s get involved.

~

por
fora

from
abroad

WOLFGANG TILLMANS
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Royal Academy of Arts, London
22/02/11

LECTURE
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WOLFGANG
TILLMANS
Deer Hirsch, 1995

grey jeans over stair post, 1991

still life, Talbot Road, 1991

I don’t want to get over you, 2000
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Concorde, 1996
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Anders pulling splinter from his foot, 2004

The Cock (kiss), 2002

Venus transit, 2004
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Empire (Punk), 2005
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Lampedusa, 2008

Paper Drop, 2001

Freischwimmer 151, 2010, Walker Art Gallery, Liverpool, 2010
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wolfgang tillmans
Last Autumn I did a talk in New York at the ICP [International Center
of Photography] and I thought how am I going to do this one, and I
realized that a lot of the audience were just about born when I started
working [laughs]. Suddenly, this sense that I have of the overlook of the
development of my work was probably lost to a lot of people in the audience. So, I’m going to do something similar and I’m going to show you a
lot of pictures. This is going to be feature fi lm length, but I promise not
longer than 90 minutes.
After having experimented with a number of media, from singing in a
band to making dresses, to painting, and drawing, I came across a photocopier, the first digital photocopier, in 1986, in a copy shop in my hometown, and realized its great potential of reproducing halftone images
with an enlargement of up to 400%. After having worked with different
expressive modes, I was totally taken by this potential of a mechanically
produced image that didn’t really get touched by me, but was still made
by the touch of a button. And yet, out of this industrially produced sheet
of A3 paper, a transformation happened into an object that I held with
great esteem and great appreciation. That interest in the texture, in the
surface of the photographic print, has stayed with me ever since. I’ve been

ever since also open to digital printing, at the time when that was not,
of course, widely used. But I have, until a couple of years ago, never believed in digital image taking. When I made my first little exhibitions in
Hamburg, in 88-89, I realized I needed my own camera to make more
pictures that I could then photocopy. And that’s how I really ended up
at photography.
At the same time, ‘acid house’ happened and I was, for the first time, part
of a youth culture, a movement. And I greatly embraced this liberating
music and club life, which was in such stark contrast to the posy-dressy
80s. That particular late 80s, early 90s music scene was so powerful because it was non-hierarchical, all-inclusive, and of course a bit mindexpanding as well [laughs].
Very early on, I recognized the potential of photography speaking about
three-dimensional issues. The relationship between photography and
sculpture is to me very strong. Th is photograph is from 91, called grey
jeans over a stair post, dealing with personal subject matter, not really in a “diaryistic” way, but in a general way. I was not talking about
somebody’s specific jeans, but was trying to speak about the meaning of
clothes, the essential aspects of these membranes that are between our

No Outono passado dei uma conferência
no ICP (International Centre of Photography), em Nova Iorque; pensei como
iria fazer desta vez e apercebi-me que
muitos dos espectadores tinham acabado
de nascer quando eu começei a trabalhar. [risos] De repente tive consciência
de que esta minha noção panorâmica do
desenvolvimento do meu trabalho estava
perdida para muitas das pessoas presentes. Assim, irei fazer algo semelhante,
apresentando-vos muitas imagens. Será
uma sessão com a duração de uma longametragem, mas que não demorará mais
de 90 minutos, prometo.

só com o toque num botão. E todavia, a
partir desta folha de papel A3 produzida
industrialmente, dava-se uma transformação num objecto pelo qual eu tinha
grande estima e grande apreço. Esse
interesse pela textura, pela superfície da
impressão fotográfica, manteve-se desde
então. Interessei-me também, desde essa
altura, pela impressão digital, numa altura em que, claramente, ela não era muito
utilizada. Mas eu nunca tinha acreditado,
até há uns dois anos atrás, na produção
da imagem digital. Quando apresentei as
minhas primeiras pequenas exposições,
em Hamburgo, em 1988-1989, percebi

Depois de ter experimentado diferentes
expressões artísticas, desde cantar numa
banda a fazer vestidos, passando pela
pintura e pelo desenho, descobri uma
fotocopiadora, a primeira fotocopiadora
digital, em 1986, numa casa de cópias na
minha terra natal, e apercebi-me do seu
enorme potencial para reproduzir imagens de meio-tom com capacidade de
ampliação até 400%. Depois de ter trabalhado com diferentes modos de expressão, fiquei totalmente rendido à possibilidade da imagem reproduzida mecanicamente que, na realidade, não resultava
da minha própria acção, mas que era feita

que precisava da minha própria máquina
fotográfica para tirar mais fotografias que
depois podia fotocopiar. E foi assim que
verdadeiramente acabei na fotografia.
Ao mesmo tempo, o “acid house” estava
na moda e eu sentia-me, pela primeira
vez, parte de uma cultura jovem, de um
movimento. E adoptei esta música libertadora que contrastava flagrantemente com
a maneira de vestir dos anos 80. Aquele
panorama musical dos anos 80, início dos
anos 90, era excessivamente poderoso porque não-hierárquico, inclusivo, e também,
claro, um bocadinho alucinante.
[risos]

{page 18}
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bodies and the world. This photograph is also from 91, and is called still
life Talbot Rd.. Both types of pictures you just saw – the one of the art
historical genre of drapery, and the still life –, are parts of an ongoing interest. They’re not series; I don’t really ever work in a serial mode. I don’t
make them in an art historical reference, they’re not meant to be primarily read through art history. Instead, I see that the still lives on window
ledges from 400 years ago are there because also those artists have been
drawn to the particular situation between inside and outside or that fold
of fabric is of a deeper interest and potentially of greater meaning, even
though it is so inconsequential and insubstantial. Without referencing art
history, I feel that these different genres have come into my work, and
that they are there co-existing ever since.
I have also been greatly inspired by magazines and by the immediacy that
a magazine can have on the viewer. You can find it anywhere, it can travel
much easier than an exhibition. So, the potential of the printed page, just
like the potential of the photocopy as a venue for art, has been with me
from the start. I approached the i-D magazine, which at the time was an
alternative non-commercial journal, documenting urban youth culture,
and started to take photographs for them. I realized that the fashion pages

in these magazines are really the only pages where you can publish pictures that have no particular agenda. From the mid 90s onwards, fashion
magazines have become completely and utterly linked to the advertisers.
[…] But in these days I did actually style these photographs, I chose the
clothes and made my observations or comments on, for example, the depiction of genders in the media. For example, that toplessness in women
is not equal toplessness in men (Lutz & Alex holding cock, 1992); to get an
equality it should really have a bottomless in men. Simultaneously, I carried on exhibiting these pictures and have been very at ease about them
existing in magazines, as well as on gallery walls. That has not been an
easy position to take and, for a long time, my practice was being read in
a hierarchical way, as if no artist could deliberately choose to publish in
magazines. It was always seen as he is a magazine photographer who then
moved into art. I find that interesting that that is continuously the case:
that applied arts seemingly preclude the fine arts practice.
Those 90s were… [laughs] those 90s!… I mean, I was very enthusiastic
and excited about exploring what one would cover under the umbrella of
the term identity, and how it is a fractured one; how it is not one single
entity, but it is composed out of different aspects, of different layers. […]

Desde muito cedo, reconheci a capacidade da fotografia no que respeita às questões tridimensionais. A relação entre a
fotografia e a pintura é, para mim, muito
forte. Esta fotografia de 1991, intitulada
greyy jeans over a stair post, trata de um
assunto pessoal, não de uma forma “diarística”, mas de uma forma geral. Eu não
estava a referir-me às calças de ganga de
alguém em particular, mas estava a tentar falar do significado das roupas, dos
aspectos essenciais das membranas que
estão entre os nossos corpos e o mundo.
Esta fotografia também é de 1991 e tem
como título still life Talbot Rd.. Os dois
tipos de fotografia que acabaram de ver –
a do drapejado característico da história
da arte e a natureza morta fazem parte
de um interesse constante. Não são sé-

que a revista pode ter com o observador.
Podem encontrá-la em qualquer lado,
pode viajar muito mais facilmente que
uma exposição. Assim, a possibilidade
da página impressa, tal como a possibilidade da fotocópia como espaço privilegiado para a arte, tem-me acompanhado
desde o início. Abordei a i-D magazine,
que na altura era um periódico alternativo sem fins comerciais, especializado
em cultura jovem e urbana, e comecei a
fotografar para eles. Percebi que as páginas dessas revistas dedicadas à moda
são as únicas onde verdadeiramente se
podem publicar imagens sem nenhum
plano específico. Desde meados dos anos
90, as revistas de moda têm-se tornado
completa e absolutamente ligadas aos
anunciantes. (…) Mas naquela altura eu

ries; eu, na verdade, nunca trabalho de
um modo serial. Eu não as produzo dentro de uma referência histórica, elas não
são para ser lidas a partir da história da
arte. Pelo contrário, acho que as naturezas mortas nos parapeitos das janelas,
de há 400 anos atrás, existem porque os
seus autores se sentiam cativados pela situação específica entre o interior e o exterior, ou que aquelas dobras nos tecidos
despertam um interesse mais profundo
e de maior significado, mesmo que seja
tão inconsequente e insubstancial. Sem
fazer referência à história da arte, eu
sinto que estes dois géneros entraram no
meu trabalho, e que, desde então, têm
co-existido.
Também tenho sido fortemente inspirado pelas revistas e pela relação imediata

de facto concebia aquelas fotografias, escolhia as roupas e fazia as minhas observações ou comentários como, por exemplo, sobre a representação de géneros nos
média. Por exemplo: aquele topless nas
mulheres não é igual nos homens (Lutz
& Alex holding cock, 1992); para conseguirmos uma igualdade os homens deviam estar despidos abaixo da cintura.
Ao mesmo tempo, eu continuei a expor
estas fotografias, sentindo-me perfeitamente à vontade em apresentá-las em
revistas, bem como nas paredes das galerias. Esta não foi uma posição muito
fácil de tomar e, durante muito tempo,
o meu trabalho era lido de uma maneira
hierárquica, como se nenhum artista pudesse deliberadamente escolher publicar
em revistas. Sempre fui visto como um
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For example, the use of military clothes (Lutz, Alex, Suzanne & Christoph
on beach (orange), 1993), which have been altered in their meanings. All
of this also loosely circling around the politics of the body, and trying
to show pictures of people not afraid of their bodies; a free and playful
use of their bodies and sexuality, not in an exploitative, but in an equal
and participatory way.
This is a view of the recreation of one of my first exhibitions, which I also
consider my first show after the photocopy works of the late 80s. This was
in 93, at Daniel Buchholz gallery, in Cologne. To show the equivalents
between a hand-printed fine photographic print that I made with my
own hands, and a magazine page which has been printed for 30 000 copies, but which had been laid out and designed by me, I showed these side
by side: the prints carefully taped, so one can remove the tape, and the
magazine pages pinned, because the tape would tear the different paper.
All of this has been about the purity of the objects. To not frame them
has been really about showing it in the way it would lie in my hands in
front of me. This way of installing doesn’t speak the language of importance of framing one piece and presenting it on a big white wall.
The portrait is also something that stays with me and that I would find

diﬃcult or problematic if I got tired of it, because it is an exercise in
alertness where no recipe can help. If you go into the situation with a
sense of security, then the photograph will look exactly like that. And
that is an axiom that I found generally to be true. Photography always
lies about what’s in front of the camera, but it never lies about what is
behind, it always clearly reveals the intentions that are behind. So, if
you are in a portrait situation and you’re not open, you’re just putting
the person into a pre-set idea. Then, photography will only speak about
that pre-set idea. Allowing and being as prepared as possible for what
might happen, while staying open for what chance may come into play,
is my way of working. That is hard to maintain because the moment you
think you know how it works, the parameters have already changed. This
openness is an ongoing challenge, which doesn’t get easier the longer
one works. This photograph (Deer Hirsch, 1995), for example, is a good
illustration of this correlation of chance and control. […] What looks
like a heavily staged photograph has actually been a chance encounter
on a beach in Long Island, where there happen to be wild deer. We were
feeding our food to the greedy deer [laughs] and, then, when nothing
was left, Jochen was gesticulating that there’s nothing left in his hands.

fotógrafo de revistas que depois mudou
para a arte. Acho curioso que ainda se
continue a olhar assim para esta situação:
que as artes aplicadas aparentemente impossibilitem a prática das belas-artes.
Aqueles anos 90 foram… [risos] aqueles
anos 90!... Quero dizer, eu estava muito
entusiasmado em explorar aquilo que se
pode cobrir sob o chapéu do termo identidade, e como este termo se apresenta
facturado, como não representa uma só
entidade, mas se compõe de diferentes
aspectos, de diferentes camadas. (…)
Por exemplo, o uso de roupas militares
(Lutz, Alex, Suzanne & Christoph on
beach (orange), 1993), cujos significados
têm vindo a alterar-se. Tudo isto situando-se vagamente em torno da política
do corpo, e tentando mostrar imagens

cada um possa tirar a fita-cola, e as páginas da revista presas com punaises, pois
a fita rasgaria este tipo de papel. Tudo
isto tem sido sobre a pureza dos objectos.
O facto de não emoldurar as fotografias
tem mostrado verdadeiramente como
estas se podem apresentar como se estivessem nas minhas mãos, à minha frente. Este modo de expor nada tem a ver
com a importância do enquadramento de
uma obra numa grande parede branca.
O retrato é algo que também me tem
acompanhado e que consideria difícil ou
problemático se me cansasse dele, pois
trata-se de um exercício que exige atenção, onde nenhuma fórmula pode ajudar.
Se, quem fotografa, encara a situação com
a sensação de segurança, então a fotografia irá reflectir exactamente isso. E esse é o

de pessoas que não têm medo dos seus
corpos; usando os seus corpos e a sua sexualidade com liberdade e humor, sem
que haja exploração abusiva, mas de um
modo igual e participativo.
Esta é uma imagem da recriação de uma
das minhas primeiras exposições, a qual
também considero a minha primeira exposição depois dos trabalhos em fotocópia dos finais dos anos 80. Esta foi em
1993, na galeria Daniel Buchholz, em
Colónia. De forma a mostrar as equivalências entre a impressão fotográfica
manual, feita com as minhas próprias
mãos, e a página de uma revista com
uma tiragem de 30 000 exemplares, mas
que foi concebida e planeada por mim,
apresentei-as lado a lado: as impressões
cuidadosamente coladas, de modo a que

axioma que geralmente considero verdadeiro. A fotografia mente sempre sobre o
que está à frente da câmara, mas nunca
mente sobre o que está atrás, revela sempre claramente as intenções que estão
por detrás. Deste modo, se não existir
abertura da nossa parte quando fotografamos um retrato, limitamo-nos a enfiar
essa pessoa numa ideia pré-definida. Assim, a fotografia apenas falará dessa ideia
pré-definida. Permitir e estar o mais preparado possível para o que possa acontecer, mantendo-me aberto ao que o acaso
possa acrescentar à situação, é esta a minha maneira de trabalhar. Isto é difícil
de manter porque no momento em que
pensas saber como funciona, os parâmetros já mudaram. Esta abertura é um desafio constante que não se vai tornando
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I saw that and just said: “hold it”! I just rewound the situation by one
second, and took this photograph of an attempted communication between animal and human.
People occasionally say that I look at everything, that I’m all-consuming
eye, and I beg to differ. I think I do not photograph everything, not
everything all the time. When I have arrived at a picture of something
that holds the essence of what that experience, that object or that subject
might be, I don’t embark on an entire series, I just rest with that. For
example, for some people, my photograph Hallenbad Detail (1995) might
contain the smell and remind them of their own experience in a place like
that, and that point of connection interests me. […] I still try to photograph every sunset that moves me, however hard that is. Is it possible to
take another photograph of this? Is it possible to make something new
in the face of potentially completely exhausted subject matter? That challenge continues to excite me: the transformative power of photography,
the way you look at things, and the way they will look back.
From 2000 – really from 1998, but more visibly from 2000 –, I included
work that was not made with a camera, that was non-figurative and pretty much abstract in nature. There was a sense of surprise which I could

never quite share, because I felt that abstraction has been within my work
from the start, from the early black and white photocopies. The work
called Concorde, from 97, which first was a book of 64 photographs and,
shortly after, a grid of 56 photographs of the supersonic airliner which
had intrigued me for years because, at the time, it was the last and only
thing left from the space age that was fully functioning in the way it was
originally designed. Other things from the 60s that were made from this
belief of a better future through technology had been defunct, had been
abandoned, or had to be repaired three times over. But Concorde was
this icon, this image of overcoming time and space through technology.
That straight forward belief was of course no longer available for my generation, and so this really is a work functioning on many levels. It may
also be a love story, the work of two nations, and also an abstract piece of
56 colour gradations.
It took me years to finally act on this little seedling of an idea that poppedup occasionally in my head, and that is what I want to address the students
present tonight about. I found that it is crucial to take these ideas seriously, ideas that are seemingly unimportant or inconsequential, that don’t
feel big. But if they knock on your conscious three times, then it’s usually

mais fácil à medida que vais trabalhando. Esta fotografia (Deer Hirsch, 1995),
por exemplo, ilustra bem esta correlação
entre acaso e controlo. (…) O que parece
ser uma fotografia encenada, resultou, na
verdade, num encontro casual numa praia
em Long Island, onde existem veados selvagens. Nós estávamos a dar comida ao
veado guloso [risos] e depois, quando já
nada restava, Jochen pôs-se a gesticular
para indicar que não tinha mais comida
nas mãos. Eu vi aquilo e disse: “aguenta!”. Apenas rebobinei o momento por
um segundo e tirei esta fotografia de
uma tentativa de comunicação entre um
animal e um ser humano.
As pessoas dizem, ocasionalmente, que
eu olho para tudo, que consumo tudo
com os olhos, e eu discordo. Eu penso

como olhamos para as coisas e a maneira
como elas vão olhar para nós.
Desde 2000 – na verdade, desde 1998,
mas mais manifestamente desde 2000
-, incluí no meu trabalho obras que não
eram produzidas por uma câmara, que
não eram figurativas e que , na sua essência, eram excessivamente abstractas.
As pessoas ficaram surpreendidas, mas
eu nunca consegui propriamente perceber essa surpresa porque achava que
a abstracção sempre esteve presente no
meu trabalho desde o início, desde as
primeiras fotocópias a preto e branco.
A obra intitulada Concorde de 1997, que
primeiro era um livro com 64 fotografias
e, mais tarde, uma grelha com 56 fotografias do avião supersónico, intrigoume durante anos porque, naquela altura,

que não fotografo tudo, não fotografo
tudo sempre. Quando consigo obter uma
fotografia de alguma coisa que contém
a essência do que essa experiência, esse
objecto ou esse assunto possa ser, não me
ponho a fazer uma série inteira, apenas
fico com aquilo. Por exemplo, para algumas pessoas, a minha fotografia Hallenbad
Detail (1995) pode conter o cheiro e fazerlhes recordar a sua própria experiência
num sítio daqueles, e essa ligação interessa-me. (…) Eu continuo a tentar fotografar
qualquer pôr-do-sol que me comova, por
muito difícil que isso seja. É possível tirar outra fotografia disto? É possível criar
algo novo a partir de um assunto que já
foi exaustivamente repetido? Esse desafio
continua a entusiasmar-me: o poder de
transformação da fotografia, a maneira

o concorde era a última coisa que restava da era especial que ainda funcionava
totalmente de acordo com o que tinha
sido originalmente projectado. As coisas
produzidas nos anos 60 com base nesta
convicção de um futuro melhor a partir da tecnologia tinham sido extintas,
abandonadas ou precisaram várias vezes
de arranjo. Mas o concorde era um ícone, essa imagem de conquista do espaço
e do tempo a partir da tecnologia. Claro
que essa inquestionável convicção não
permaneceu na minha geração, e então
este é verdadeiramente um trabalho que
funciona em diferentes níveis: pode ser
uma história de amor, uma obra de duas
nações, e também uma peça abstracta
com 56 gradações de cor.
Passaram-se anos até que finalmente
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a good moment to take them seriously and to act on them. Because those
things that come up from the subconscious or semi-conscious, and mix
with the conscious, those are the things that are truly yours and are not
ideas that have been invented, that have been made up. I guess when
one talks about art and making art it is by nature language driven. But
visual art is not primarily driven by language and there is a dichotomy in
that when one is, on the one hand, constantly forced to talk about it, and
language seems to favor ideas, and, on the other hand, one also shouldn’t
blindly follow any idea that comes to mind. It’s a diﬃcult equilibrium.
That’s why I usually find the serial work that is just an idea, and then
played out forever and ever again, less interesting, unless it is for a particular reason.
Here’s an example of the Blushes, which is a 24 x 20 inches C-print a color
photograph (Blushes #3), which I began making in 2000. […] I never
felt a particular allegiance to the camera as such. I love the camera and
photography because it can speak so easily, it can communicate so freely,
and can be expressive without the weight of expressive gestures that, for
example, comes with painting. I found that lack of expressiveness on
the surface very liberating, and this allowed me to make pictures that
wouldn’t probably be possible for me to make when painted, even though

they are painterly in some way. It is really important that they are photographs. The brain instantly connects to them on a realistic level, trying to
connect them to reality and removes this sense that each mark has been
made by the artist’s hand. Another type of semi-abstract figurative work
also emerged in 2000. This one called I don’t want to get over you (2000)
was the centre piece of my Turner Prize presentation in 2000, and, from
the year after, the photograph called New Family, give good examples of
the co-existence of abstraction and figuration, and abstract elements in
figurative pictures.
Somehow my visual initiation was as a child through Astronomy, I can’t
quite explain… actually, I do know what happen: there was a little book
I found in my parents bookshelf, an introduction to Astronomy, and it
completely got me hooked until I was 14. That experience of intense observation, of looking at dots of light for hours, I believe has had an important influence on me. And I stayed fondly connected to the subject.
[…] When I was like 10-11 years old I knew that when I’d be 36 years
old there would be a transit of Venus happening, which is an extremely
rare astronomical phenomenon taking place every 128 years and then
8 years after once more and then not for another 128 years. And what
happens is that the planet Venus, the Earth, and the Sun are perfectly

trabalhasse esta pequena ideia germinadora que surgia ocasionalmente na
minha cabeça, e é o que pretendo mostrar aos estudantes que estão hoje aqui
presentes. Percebi que estas ideias têm
de ser levadas com seriedade, ideias
que podem não parecer importantes ou
inconsequentes, que não parecem relevantes. Mas se nos batem três vezes à
consciência, então deve ser uma óptima
altura para as levar a sério, aplicando-as.
Porque as ideias que partem do subconsciente ou semi-consciente, e chegam ao
consciente, são as que nos pertencem
realmente e não ideias inventadas, ideias
que já tenham sido construídas. Suponho que falar sobre arte e sobre fazer arte
seja algo inevitavelmente determinado
pela linguagem. Mas as artes visuais

a fotografia pode falar muito facilmente,
comunicar muito livremente, e ser expressiva sem o peso dos gestos expressivos que, por exemplo, existem na pintura.
Parecia-me muito libertadora essa falta
de expressividade na superfície, e foi isso
que me permitiu tirar fotografias que
não seriam possíveis enquanto pinturas,
ainda que as minhas fotografias pareçam
que de algum modo foram pinceladas.
É realmente pertinente que se tratem
de fotografias. O cérebro relaciona-se
instantaneamente com elas num plano
realista, tentando associá-las à realidade, o que subtrai a noção de que cada
ponto foi traçado pela mão do artista.
Outro tipo de trabalho figurativo semiabstracto também surgiu em 2000. Esta
fotografia intitulada I don’t want to get

não são principalmente determinadas
pela linguagem, existe uma dicotomia
quando alguém está, por um lado, constantemente forçado a falar sobre ela, e a
linguagem parece favorecer as ideias, e,
por outro, ninguém deve seguir às cegas
qualquer uma que lhe venha à cabeça. É
um equilíbrio difícil. É por esta razão
que normalmente considero o trabalho
serial, que apenas consiste numa ideia
reelaborada vezes sem conta, menos interessante, a menos que seja criado por
alguma razão específica.
Aqui está um exemplo de Blushes, uma
fotografia a cores com 61 x 50,8 cm
(Blushes #3), que comecei a criar em
2000. (…) Nunca senti nenhum compromisso especial com a câmara por si só.
Eu adoro a câmara e a fotografia porque
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over you (2000), obra central da minha
apresentação para o Turner Prize em
2000 e, uma do ano seguinte, a fotografia intitulada New Family, apresentamse como bons exemplos da coexistência
da abstracção e figuração, e de elementos
abstractos em imagens figurativas.
De algum modo, as minhas primeiras
abordagens visuais partiram da astronomia, quando ainda era criança,
não consigo explicar muito bem… Na
verdade, sei bem como aconteceu: havia um pequeno livro que encontrei na
estante dos meus pais, uma introdução
à Astronomia, que me prendeu completamente até aos 14 anos. Penso que
aquela experiência de observação intensa, de olhar durante horas para pontos
de luz, teve uma enorme influência em
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aligned – just as it happens in a total solar eclipse where Moon, Earth and
Sun are perfectly aligned. And then you see the little disk of Venus move
over the duration of six hours over the disk of the Sun. So what you here
see is: the pink circle is the Sun, the spot is Venus (Venus transit, 2004).
This was of particular importance in Science History, which led actually
to the discovery of New Zealand, and Australia by Captain Cook, who
went out on a mission to time the entry of Venus and the exit of Venus
into the disk of the Sun, compared to the same timing taking place in
London, and from the two time keepings one hoped to determine the
parallax, and determine the distance of Earth to the Sun. So it was really
the only way at the time to locate ourselves in the universe, where we are
in relation to what surrounds us. For me that was an extremely moving
experience to see, like the mechanics of the solar system right in front of
your eye. And the next and only time in our lifetime will be on the 6th of
June in the next year, when the second Venus transit of this cycle appears
visible, from the Asian, Australian hemisphere.
For years I admired in museums the Spinario subject matter for antique
sculptures, usually a young person pulling a splinter from their foot. Because again it is such an universal experience of how everything is of
relative importance and if you have a splinter in your foot the entire world

around you could collapse, you only want to get that splinter out of your
foot. One day I walked into the living room and my boyfriend Anders
was completely absorbed trying to remove a splinter from his foot, and
this picture (Anders pulling splinter from his foot, 2004) was completely
not set up or made in any way in reference to the historical forefathers,
but of course stays in direct lineage to it.
The interest in paper – in the three-dimensional presence of paper – is
something that struck me in 2000/2001, when I realized that really absolutely everything I do is on paper. And I began photographing photographic paper. This was the first, in 2001, which I called Paper Drop, it
was a sheet hanging curling on a wall. Five years later, I came back to
the subject, then folded paper over onto itself and photographed it with
a very shallow depth of field, so there is only the very rim/edge in focus,
and everything, in front and behind, it is out of focus and, then, this
strange two-dimensional/three-dimensional looking drop shape works
emerged.
Ten years ago, when I last held a talk at the Royal Academy, then in
connection with the Apocalypse show, the pictures were shown as analogue slides, and showed of course so much more detail than the digital

mim. E fez-me ficar profundamente ligado ao tema. (…) Quando tinha mais
ou menos 10 ou 11 anos, sabia que quando tivesse 36 aconteceria um trânsito
de Vénus, um fenómeno astronómico
extremamente raro que só acontece de
128 em 128 anos e 8 anos depois uma
vez mais, e novamente só passados 128
anos. O que acontece é que os planetas
Vénus e Terra e o Sol ficam perfeitamente alinhados – tal como acontece no
eclipse total do Sol, onde a Lua a Terra
e o Sol ficam perfeitamente alinhados. E
depois vemos o pequeno disco de Vénus
a mover-se durante 6 horas sobre disco
do Sol. O que aqui podem ver: o círculo cor-de-rosa é o Sol, o ponto é Vénus
(Venus transit, 2004). Este acontecimento foi particularmente importante para
a História da Ciência, tendo levado à

Durante muitos anos admirei nos museus
o tema Spinario das esculturas antigas,
normalmente representações de um jovem a tirar uma farpa do seu pé. Porque,
novamente se tratava de uma experiência universal de como tudo pode ser de
relativa importância; e se tivermos uma
farpa no pé bem pode o mundo desabar
a toda à volta que o que nós queremos é
tirá-la do pé. Um dia entrei na sala de
jantar e o meu namorado Anders estava
completamente concentrado a tentar tirar uma farpa do seu pé, e esta fotografia
(Anders
Anders pulling splinter from his foot,
foot
2004) não foi nada encenada, nem de
modo nenhum feita a pensar nos antepassados históricos, embora claramente
siga de perto tal linhagem.
O interesse pelo papel – pela presença
tridimensional do papel – foi algo que

descoberta da Nova Zelândia e da Austrália pelo Capitão Cook que partiu em
missão para medir o tempo de entrada e
de saída de Vénus no disco do Sol, que
comparado com a mesma medição feita
em Londres, iria determinar a paralaxe
e, consequentemente, a distância entre
a Terra e o Sol. Esta era, na verdade, a
única maneira na altura de nos localizarmos no universo, de saber onde estamos
em relação ao que nos rodeia. Para mim,
assistir a este acontecimento foi uma
experiência extremamente comovente,
como se os mecanismos do sistema solar
estivessem mesmo em frente aos nossos
olhos. E a próxima e única vez durante a
nossa vida será a 6 de Junho do próximo
ano, quando o segundo trânsito de Vénus
deste ciclo for visível, a partir da Ásia, no
hemisfério australiano.
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descobri em 2000/2001, quando percebi que realmente tudo o que crio é em
papel. E comecei a fotografar papel fotográfico. Este foi o primeiro, em 2001,
a que chamei Paper Drop, era uma folha enrolada, pendurada numa parede.
Cinco anos depois, voltei ao tema, agora
com papel dobrado sobre si próprio e fotografado com uma pequena profundidade de campo, de modo a focar apenas
o rebordo/aresta, e tudo o resto, atrás e
à frente, permanecer desfocado. Assim
surgiu esta estranha obra em forma de
gota bidimensional/tridimensional.
Há dez anos, da última vez que dei uma
conferência na Royal Academy, relativa
à exposição Apocalypse, as fotografias
foram projectadas a partir de slides analógicos, o que obviamente mostra com
mais detalhe o que o projector digital
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projector, which is a kind of a nemesis of any artist’s work. It is just interesting how we freely accept lesser quality through technology. We’re
all watching Youtube, we’re all watching the fi lms in the worst possible
resolution and think this is an advance [laughs]. But anyway these are
really actually quite beautiful in real life and they are called Silver, a
family begun in 98 and continuing. They are the opposite of the abstract
pictures that I make with lights on paper in the dark room, where I use
different light sources, manipulate them over light sensitive paper in
darkness, and then process the paper normally through the conventional
process. These Silver works are actually chemograms, made with wasted
chemicals, picking up the dirt from the rollers of machines. They are
mechanical pictures. And all I do is set up the parameter surrounding
their making, they don’t have my hand involved, and they are usually
enlarged to 1,80m x 2,40m.
In 2005, I also made a transition into actually three-dimensional photographs that have been folded or creased either before exposure or
after exposure, after processing different modes that lead to different
results, again still fully, and 100% photographs, but now again a photograph with no subject, more with an object inserted into them. They be-

come photographs that reject the natural role of depiction because they
are things themselves, which is of course the case for all photographs;
I’ve seen them always as extremely flat cubes. Here, in the photographs
called Lighter, in reference to cigarette lighters that play a role in their
making, their emancipation of the role of depiction becomes more fully
apparent.
After ten years of primarily exploring the relation of abstraction and figuration, I’ve felt from 2009 a renewed interest in looking at the world. How
does the world look like 20 years after I began my career? I have travelled
extensively and photographed a great deal with a camera; and also a new
type of camera, a new technology has finally allowed the digital camera
to be better than film camera. For years and years I’ve been asked “do you
photograph digital?”, and I said “what’s the point? A 100 ASA film has 14
megapixels and your camera has 6, so why should I use digital?” [laughs].
I mean, it’s all about resolution. Now the threshold has been crossed and
new full format chip cameras allow an exact optical performance like a
35mm camera. They act exactly as my 35mm film camera, but they have a
higher resolution, so now that has become for me natural to of course use
that, because it is a true advantage that however co-exists with film. This

não consegue mostrar, uma injustiça para
o trabalho de qualquer artista. É mesmo curioso como conseguimos aceitar
despreocupadamente menos qualidade
a partir da tecnologia. Todos vemos o
Youtube, todos vemos na pior resolução
possível e pensamos que é um progresso
[risos]. Mas, de qualquer maneira, estas
fotografias são mesmo bonitas ao vivo,
têm como título Silver
Silver, uma família que
começou em 1998 e depois continuou.
Elas são o oposto das imagens abstractas
que fiz na câmara escura a partir de luzes no papel, onde usei diferentes fontes
de luz, manipulando-as no escuro sobre
papel fotográfico e depois trabalhando
normalmente o papel a partir do processo convencional. Estes Silver são, na verdade, quimogramas, feitos com desperdícios químicos, aproveitando a sujidade

tografias intituladas Lighter
Lighter, referindo-se
aos isqueiros1 que têm uma função na sua
criação, torna-se completamente evidente
a emancipação face à sua função representativa.
Depois de 10 anos a explorar a relação
entre abstracção e figuração, senti, desde 2009, um interesse renovado em olhar
para o mundo. Como irá parecer o mundo 20 anos depois do início da minha
carreira? Tenho viajado para muitos destinos e fotografado muito com a câmara;
e apareceu também com um novo tipo de
câmara, uma nova tecnologia permitindo
finalmente que a câmara digital seja melhor do que a câmara analógica. Durante
anos e anos têm-me perguntado: “Fotografas com digital?”, e eu repondi “para
quê? Uma película 100 ASA tem 14 megapixels e a tua câmara tem 6, então por

dos rolos das máquinas. São fotografias
mecânicas. Eu só estabeleço o parâmetro envolvido na sua produção; não há
trabalho manual envolvido, e costumam
ser ampliadas até 1,80 m por 2,40m.
Em 2005 mudei para fotografias que são,
na realidade, tridimensionais, pois foram dobradas ou amachucadas, antes ou
depois da exposição de luz, depois trabalhadas de modos diferentes, levando a
diferentes resultados, e ainda assim inteiramente e 100% fotografias, agora, uma
vez mais, sem conteúdo temático, mas
mais preenchidas e completas, como que
contendo um objecto. Tornam-se fotografias que rejeitam o papel natural da representação, pois são coisas elas mesmas,
o que é obviamente o caso de todas as
fotografias. Vejo-as sempre como cubos
extremamente achatados. Aqui, nas fo-

que razão hei-de eu usar uma digital?”.
[risos] Quero dizer, tudo tem a ver com a
resolução. Agora esta limitação foi ultrapassada e um novo formato de câmaras
digitais possibilita exactamente o mesmo
resultado de uma câmara de 35mm. Elas
comportam-se exactamente com a minha
câmara de 35mm, mas têm uma resolução
melhor, de modo que se tornou para mim
muito mais natural usá-la, pois é uma
verdadeira vantagem, embora também
exista na película fotográfica. Este interesse pela tecnologia não está só no meu
meio de comunicação artístico, mas também no mundo, olhando para as coisas
que antes simplesmente não estavam lá.
Em 2008, aquando da preparação para a
Bienal de Veneza, onde tinha uma grande
instalação, viajei para diferentes locais, e
fui à Tunísia ao sítio onde os barcos dos
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interest in technology it is not only in my own medium but also in the
world, looking at things that simply have not been there before.
In 2008, in the preparation for the Venice Biennale where I had a major
installation, I travelled to different borders, and I went to Tunisia to the
place where the boats of refugees left for the Italian island of Lampedusa,
and I travelled to Lampedusa where those boats landed. They of course
all arrive in these hardly sea worthy boats that are basically one-way journeys. The Italian authorities don’t send the boats back; they take them out
of the water and destroy them on a gigantic ship-graveyard (Lampedusa,
2008).
At the Walker Art Gallery, in Liverpool, in 2010, I had an exhibition
where I was invited to integrate twelve works that the Art Council Collection had acquired, plus three that I added to the group. I was given
carte blanche to move, remove, insert, and combine them with my own
work. There was a Flemish tapestry of the same size and I replaced it by
Freischwimmer 155, an inkjet print. There were interesting and unexpected relations happening in the room between the presences of the huge
steel blue colour and the most of the skies in the old Baroque paintings.
In 2006, in Los Angeles, the Truth Study Center installation, which has

a title a little tongue in cheek, is a response to the polyphony that surrounds us. I also use my work as an amplifier, using the medium to promote causes. I found myself powerless in the light of what happened in
the last decade, and often found the newspapers articles commentary
much more to the point. So I included them and placed them around. It’s
all about different levels of perception and clarity of seeing.
Very occasionally I have a moment of seeing a person in a painting, and
then feeling compelled to portray, re-portray this person. It’s not really
an act of art appropriation, but re-framing the person in the first degree. […] This photograph (The Cock (kiss), 2002) of two guys kissing
got slashed by a visitor at the Hirshhorn Museum, in Washington. I’m
always aware that one should never take things for granted, never take
liberties for granted. For hundreds and hundreds of years this was not
normal, not acceptable, and this term of acceptable is really what I connect beauty to. So, sometimes I’m said to be turning everyday subject
matter into beautiful things, and I find that a bit uncritical, unless it is
connected to that beauty is of course always political, as in it describes
what is acceptable or desirable in society. That is never fi xed, and always
needs reaﬃrming and defending.

refugiados partem para a ilha italiana de
Lampedusa, e viajei para Lampedusa,
onde atracam esses barcos. Claro que todos eles chegam nestes barcos que não valem nada e que são basicamente transportes para viagens só de ida. As autoridades
italianas não devolvem os barcos, tiramnos da água e destroem-nos num gigante
navio-cemitério (Lampedusa, 2008).
Na Walter Art Gallery, em Liverpool, em
2010, fiz uma exposição onde fui convidado a integrar 12 obras que a Colecção
Art Council tinha adquirido, mais 3 que
eu podia acrescentar ao grupo. Deram-me carta branca para mudá-las de sítio,
retirá-las, e combiná-las com as minhas
obras. Havia uma tapeçaria flamenga do
mesmo tamanho e eu substituí-a por esta
fotografia (Freischwimmer 155), uma impressão a jacto de tinta que proporcionou

uma e outra vez. Não se trata propriamente de um acto de apropriação artística,
mas de um reenquadramento em primeiro grau dessa pessoa. (…) Esta fotografia
(Th
The Cock (kiss),
(kiss) 2002) de dois homens a
beijarem-se foi rasgada por um visitante
do Hirshhorn Museum, em Washington. Estou sempre consciente de que não
devemos tomar as coisas por garantidas,
nunca tomar a liberdade como garantida.
Por muitos e muitos anos, este acto não
era considerado normal, não era aceitável, e é este termo de aceitabilidade com
que, na verdade, eu relaciono a beleza.
Por vezes, dizem que eu transformo os
assuntos quotidianos em peças bonitas,
e eu acho isso um pouco acrítico, a menos que esteja relacionado com aquela
beleza que é, de facto, sempre política,
como que a descrever o que é aceitável ou

interessantes e inesperadas relações com
as outras obras da sala: entre a sua imponente cor azul-ferro e a maioria dos céus
das antigas pinturas barrocas.
Em 2006, em Los Angeles, a instalação
Truth Study Center
Center, que tem um título
um pouco irónico, é uma resposta à polifonia que nos rodeia. O meu trabalho
funciona também como um megafone,
usando a fotografia para promover causas. Considero-me com pouco poder face
ao que tem acontecido na última década
e acho que os comentários nos artigos
dos jornais vão quase sempre mais directamente ao assunto. Então incluo-os
e espalho-os por todo o lado. Tem tudo
a ver com diferentes níveis de percepção
e com a compreensão do olhar.
De vez em quando vejo uma pessoa numa
pintura e sinto-me motivado a retratá-la
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desejável para a sociedade. Isso nunca é
constante e precisa sempre de ser reafi rmado e defendido.
Tradução de Ana Luísa Valdeira da Silva

Photographs:
© the artist, courtesy
Maureen Paley, London
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Abstract // What should a manifesto look
and sound like? Most are short, visual, and
slogan-ﬁlled. But how short is too short?
When does a manifesto become a slogan?
On the other hand, their impact diminishes
rapidly as the page count increases. Manifestos are a form of advertising, and who
wants to read a 200-page ad? A manifesto
is meant to make its point immediately,
forcefully, eschewing reasoned argument.
With a bang: not a whimper. Length and
visual appeal are just two aspects of manifesto form. Theatricality, narrative, collaboration, distribution, and poetic elements
are some of the other features discussed
in the last in a series of three essays on the
manifesto written exclusively for CQN.
Keywords // Manifesto, avant-garde, poetry,
modernism, revolution.

Resumo // A que deve soar um manifesto e
com que deve parecer-se? Na sua maioria
são curtos, agradáveis à vista e cheios de
slogans. Mas até que ponto curto é demasiado curto? E em que ocasião o manifesto
passa a ser um slogan? Por outro lado, à
medida que o número de páginas aumenta,
o impacto inicial diminui rapidamente. Os
manifestos são uma forma de publicidade e,
como tal, quem está disposto a ler duzentas
páginas de anúncios? Um manifesto existe
para fazer valer os seus pontos de imediato, de forma enérgica, evitando argumentos
lógicos. Com estrondo: não com lamúrias.
O comprimento e o apelo visual são apenas
dois aspectos da forma do manifesto. Teatralidade, narrativa, participação, distribuição e elementos poéticos são algumas das
outras características discutidas na última
de uma série de três ensaios sobre manifestos escritos em exclusivo para a CQN.
Palavras-chave // Manifesto, vanguarda,
poesia, modernismo, revolução.

MANIFESTO FORM:
THE MEDIUM AND
THE MESSAGE

W

hat should a manifesto look
and sound like? How long
should it be? Can I write it
alone, or do I need co-conspirators? What
should I do with it once I’m finished?
The two great reference points for manifestos written during the past century
are The Communist Manifesto (1848)
and “The Founding and Manifesto of
Futurism” (1909). While the former is
widely acknowledged as the granddaddy of all modern manifestos (including,
of course, the manifestos of Futurism),
1

A Forma do Manifesto:
O meio e a mensagem

1 For evidence, see Martin Puchner’s Poetry of the Revolution: Marx, Manifestos, and the Avant-Gardes (2005),
which begins in 1848, and the recent Penguin Modern
Classics book 100 Artists’ Manifestos: From the Futurists
to the Stuckists (2011), which begins in 1909.

A

que deve soar um manifesto e com
que deve parecer-se? Que extensão
deve ter? Posso escrevê-lo sozinho
ou devo recorrer a co-conspiradores? E que
fazer logo que esteja pronto?
Os manifestos escritos no século passado
tiveram como pontos de referência importantes O Manifesto Comunista (1848)
e “Fundação e Manifesto do Futurismo”
(1909). Enquanto aquele é amplamente
reconhecido como o avô de todos os manifestos modernos (incluindo, obviamente,
os manifestos do Futurismo), o primeiro
manifesto futurista determinou o ritmo de
1

1

Vide Poesia da Revolução: Marx, Manifestos e as Vanguardas de Martin Puchner (2005), que começa em 1848,
e a recente edição publicada pela “Penguin Modern
Classics” do livro 100 Manifestos de Artistas: desde os
Futuristas aos Estuquistas (2011), que começa em 1909.

52

the first Futurist manifesto set the
pace for all the “isms” that exploded
into existence at the turn of the last
century. Over the past century, many
manifestos have been written directly
over top of the originals, in keeping
with the Futurists’ demand that the
next generation treat them without
reverence. “Art,” in Marinetti’s words,
“can be nothing but violence, cruelty
and injustice.”
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todos os “ismos” que iniciaram a sua existência na viragem para o século XX. Ao
longo do século passado muitos manifestos
foram escritos directamente a partir dos
originais, consumando a exigência dos Futuristas de que as futuras gerações os tratassem sem reverência. De acordo com as
palavras de Marinetti, “A arte não é mais
do que violência, crueldade e injustiça.”
Os manifestos são uma forma de publicidade (vide Cine Qua Non #4), e por isso
não admira que sejam curtos, agradáveis à
vista e cheios de slogans. Mas apesar do
seu poder retórico, O Manifesto Comunista é sobretudo conhecido quer como um
objecto sagrado que comunica não através
de argumentos mas antes pela sua “aura”
ou não-objecto, quer como uma série de
slogans fragmentados: “Trabalhadores de
todo o mundo, uni-vos!” (Rápido! Antes
de “Tudo o que é sólido se desfaça no ar”!
Extensão e apelo visual são apenas dois aspectos da forma de um manifesto. Estas e
outras características gerais são o tema dos
dez princípios a seguir indicados.
O manifesto é:

Manifestos are a form of advertising
(see Cine Qua Non #4), so it is not surprising that they are most often short,
visual, and slogan-filled. For all its rhetorical power, The Communist Manifesto
is best known as either a holy object
that communicates not by its arguments but by its “aura” or object-ness,
or as a series of fragmented slogans:
“Workers of the world, unite!” (Quick!
Before “All that is solid melts into air”!)
Length and visual appeal are just two
aspects of manifesto form. These and
some other broad features are the subject of the following ten tenets.
Até que ponto curto é demasiado curto? Muito Curto
The manifesto is:
Very Short

How short is too short? Do we need
to distinguish between a manifesto

Será necessário distinguir entre um manifesto e um “mero” slogan? Veja-se como
exemplo o célebre cartaz dos anos 60 que

and a “mere” slogan? Take for example
the famous poster from the 1960s that
combines a photo of Malcolm X holding an M1 semi-automatic rifle and
peering out a window with the text:
“Liberate Our Minds – By Any Means
Necessary.” It has both a clear message
and a call to action. Is it a manifesto?
Or Ezra Pound’s oft-repeated dictum,
“Make it new.” It simultaneously captures the spirit of a movement (modernism, broadly defined) and exhorts
the reader to do something – it must
be a manifesto! Has any other manifesto been so clear or so compelling?
Jean (Hans) Arp’s “Infinite Millimetre Manifesto” (1938) is, as the title
suggests, both brief and all-encompassing, suggesting that “we have to
first let forms, colours, words, sounds
grow” on their own: “I for one don’t
draw up a plan first as if I were dealing with a timetable a calculation or
a war.” Two years ago the Design Observer published “A Short Manifesto
on the Future of Attention” by the
author Michael Erard, in which the
author confronts the issue of short attention spans and the link to valuing
commodities. Unfortunately, it was not

combina uma fotografia de Malcolm X
com uma espingarda M1 semi-automática,
enquanto espreita pela janela exibindo o
texto: “Liberdade Para o Espírito – Qualquer Meio é Legítimo.” Encerra não só
uma nítida mensagem como apela à acção.
Será um manifesto? Ou então a máxima
de Ezra Pound repetida vezes sem conta
“Fazer Novo.” Apreende o espírito de um
movimento (o modernismo, amplamente
definido) ao mesmo tempo que exorta o
leitor a reagir – tem de ser um manifesto! Algum outro manifesto foi assim tão
evidente ou tão irresistível? Como o próprio título indica, o “Manifesto Milimétrico Infinito” (1938) de Jean (Hans) Arp
é tão breve quanto envolvente, sugerindo
que “em primeiro lugar, temos de deixar
crescer formas, cores, palavras, sons” por
si próprios. “Eu, por exemplo, não traço
um plano a priori como se estivesse a lidar
com um horário, um cálculo matemático
ou uma guerra.” Há dois anos foi publicado no Design Observer um “Pequeno
Manifesto sobre o Futuro da Atenção” de
Michael Erard, no qual o autor estabelece
confronto entre o problema de pequenos
períodos de atenção e a tendência para a
valorização de objectos. Lamentavelmente
não é assim tão pequeno e a minha atenção
depressa se dispersou.
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short enough and my attention quickly
wandered elsewhere.
More effective is the truly short
manifesto “The Laws of Sculptors”
(1969) by the English artists Gilbert
& George (who gave an encore performance of the piece in 2008 at the
Serpentine Gallery “Manifesto Marathon” in London). It contains no
preamble and only four brief points
dispensing concise “laws” for fellow
artists, such as: “Never worry assess
discuss or criticize but remain quiet
respectful and calm.” (The lack of
commas makes it shorter still.) In the
same decade, Dutch conceptual artist Stanley Brouwn’s “A Short Manifesto” (1964) presented a vision of the
future in “4000 A.D.” using all caps
(see below) and getting straight to the
point:
NO MUSIC
NO THEATRE
NO ART
NO THERE WILL BE SOUND
		
COLOUR		
LIGHT		
SPACE		
TIME
MOVEMENT
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Very Long The urgent, hectoring tone that works

Mais eficaz é o manifesto verdadeiramente
curto “As Normas dos Escultores” (1969)
de Gilbert & George, artistas ingleses (que
apresentaram a peça por duas vezes em
2008 durante a “Maratona do Manifesto”
na Serpentine Gallery de Londres). Não
tem preâmbulo e em quatro pontos breves faculta “normas” concisas aos artistas.
Por exemplo: “Nunca se preocupar opinar
discutir ou criticar apenas ficar em silêncio
respeitador e sereno.” (A ausência de vírgulas torna-o ainda mais curto.) Na mesma década (1964) o artista conceptual dinamarquês Stanley Brouwn escreveu “Um
Pequeno Manifesto” em que apresentava
uma visão do futuro em “4000 d.C.” empregando apenas maiúsculas (vide abaixo)
e indo direito ao assunto:

so well over a short distance in the
manifesto usually becomes tiresome after two or three pages. There are exceptions, such as André Breton’s first Surrealist Manifesto (1924) – mid-length
tracts that retain, for the most part,
their pace – but these are rare. As noted
previously, manifestos are a form of advertising, and who in their right mind
wants to read a 200-page ad? Here you
may raise an objection – What about the
sustained and reasonable argument of X’s
manifesto? But is it truly a manifesto? If
there is no shouting going on, merely
reasoned argument, perhaps it is an essay you hold in your hands and not a
manifesto at all. A manifesto is meant
to make its point immediately, forcefully, eschewing reasoned argument.
With a bang, as it were, not a whimper.

NÃO À MÚSICA
NÃO AO TEATRO
NÃO À ARTE
NÃO HAVERÁ SOM
COR
LUZ
ESPAÇO
TEMPO
MOVIMENTO

O tom urgente e autoritário que resulta tão
bem em manifestos de pequena dimensão
torna-se fastidioso ao fim de duas ou três
páginas. Há excepções, como é o caso do

Muito
Extenso

Manifestos quickly lose their communicative effectiveness as their page
count increases. Very long manifestos
are usually the products of disturbed
minds: think of Hitler’s 700-page Mein
Kampf (1925), the Unabomber Ted
Kaczinski’s 35,000-word Industrial Society and Its Future (1995), and more
recently Norwegian mass-murderer

primeiro Manifesto Surrealista (1924) de
André Breton – textos de tamanho médio
que mantêm, na sua maioria, o ritmo – mas
esses são raros. Tal como afirmado anteriormente, os manifestos são uma forma de
publicidade e, quem, no seu perfeito juizo,
vai querer ler 200 páginas de publicidade?
E aqui pode levantar-se uma objecção –
Que dizer do argumento sustentado e razoável
do manifesto de X? E será que é verdadeiramente um manifesto? Se não há brados,
apenas argumentação racional, então talvez
se esteja afinal perante um ensaio, e não
um manifesto. Um manifesto existe para
vincar as suas razões de imediato, de forma vigorosa, evitando argumentos lógicos.
Com estrondo, por assim dizer, e não com
lamúrias.
Os manifestos depressa vão perdendo eficácia comunicativa à medida que aumenta o
número de páginas. Por norma os manifestos muito extensos são produto de mentes
perturbadas: é o caso das 700 páginas de
Mein Kampf (1925) de Hitler, das 35.000
palavras de Unabomber Ted Raczinski
sob o título Industrial Society ans Its Future
(1995) [A Sociedade Industrial e o seu Futuro], e mais recentemente 2083: A European Declaration of Independence [2083: Uma
Declaração Europeia de Independência] de
Anders Breivik, autor de origem norue-
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Anders Breivik’s 2083: A European Declaration of Independence. These interminably long manifestos try to impress by
their sheer physical bulk – communication has little to do with it.
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guesa e assassino em série. Este tipo de
manifestos de extensão interminável tentam impressionar pelo mero volume físico
– pouco têm a ver com comunicação.

all one needs to make the case and win apresentado em duas páginas: a primeira
com um preâmbulo e a outra com os printhe convert.
To avoid boring readers with long
rants, movements will often publish
numerous shorter manifestos, even
within the same magazine. The Vorticist magazine BLAST (1914-15), for
example, features a number of short
“blasts” alongside poetry, fiction, and
art. As well as being more effective in
the short term, issuing frequent manifestos – interventions or provocations –
also serves to keep the movement in the
public eye (not unlike the role blogging
and social media fill for brands of all
sorts nowadays). Futurism was a model
in this respect, publishing more than
thirty manifestos in its first three years
alone (1909-12), and going on to publish dozens if not hundreds more over
the next two decades, on everything
from painting, music, and cinema to
fashion, cooking, and lust.

Por outro lado, o manifesto representa sim,
como sugere Mary Ann Caws, “uma arte
do exagero… atropelando o que se crê ser
digno, sensato e literário.” Certamente
não há nada mais excessivo do que escrevinhar centenas de páginas de disparates
fanáticos e lá para diante complementar
esse “manifesto” com violência feroz, um
assassínio, uma campanha bombista ou uma
guerra mundial. SCUM Manifesto [Manifesto
da Escumalha] (1971) escrito por Valerie Solana constitui talvez o exemplo mais legível
desse sub-género; no entanto, nessa época,
aspirava ela a ser autora – apesar de tudo,
talvez Warhol lhe devesse ter dado uma
oportunidade.

On the other hand, the manifesto does
represent, as Mary Ann Caws suggests, “an art of excess… going past
what is thought of as proper, sane, and
literary.” There is surely nothing more
excessive than scribbling hundreds of
pages of fanatical drivel and further
complementing this “manifesto” with
a shooting rampage, an assassination,
a bombing campaign, or a world war.
Valerie Solanas’s SCUM Manifesto
(1971) is perhaps the most readable
example of this subgenre, but then
she was an aspiring author – perhaps
Warhol should have given her a chance
Embora, por norma, os manifestos evitem A medida
after all.
certa
Just right

Although manifestos usually avoid anything that could be described as “middling” or “reasonable” behaviour, it is
generally agreed that the ideal length
of a manifesto – the “Goldilocks”
length, neither too long nor too short
– is 1-2 pages. A page of preamble and
a page of numbered tenets are normally

quase tudo o que possa ser considerado de
comportamento “mediano” ou “razoável”,
há o sentimento generalizado de que o
comprimento ideal de um manifesto – o
chamado comprimento à maneira da “Menina dos Cachinhos Dourados”, nem demasiado grande, nem demasiado pequeno
– é de uma a duas páginas. De um modo
geral, tudo o que é necessário para apresentar um caso e converter o leitor deve ser

Visual

cípios devidamente numerados.

Para não dar origem a leitores enfadados
com longos discursos ocos, os movimentos optam muitas vezes por publicar manifestos mais pequenos em maior número, ainda que na mesma revista. Veja-se,
por exemplo, o caso da revista vorticista
BLAST (1914-15), em que são apresentadas várias pequenas “explosões” a par de
poesia, ficção e arte. Até porque, sendo
mais eficazes no curto prazo, emitir manifestos frequentes – intervenções ou provocações – serve também para manter o movimento presente aos olhos do público (de
forma não muito diferente do papel agora
desempenhado pela abundância das redes
sociais para assuntos de toda a espécie).
Neste aspecto, o Futurismo foi modelo,
dado que foram publicados mais de trinta manifestos só nos primeiros três anos
(1909-12), continuando a aparecer dúzias
ou mesmo centenas ao longo das duas
décadas seguintes, sobre tudo o que dizia
respeito a temas desde a pintura, música,
cinema até à moda, culinária e luxúria.

The Italian Futurists and Russian Constructivists were among the first to play
with typography in their manifestos, creating a form to match the explosive con- Os futuristas italianos e os construtivistas Visual
tent. The Futurist cry of parole in libertà! russos estiveram entre os primeiros que
– words in freedom – was represented by jogaram com efeitos tipográficos nos seus
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scattershot typography in artists’ books
(like Marinetti’s Zang Tumb Tumb,
1914), pamphlets, and posters. The
“Futurist Synthesis of the War” (1914)
drew up a plan of attack, with a wedge
of “Futurist” Allied Forces advancing
on “Passéist” Axis Powers, not unlike the Russian El Lissitsky’s famous
propaganda poster Beat the Whites
with the Red Wedge (1919). Guillaume
Apollinaire’s “calligrammes” were also
influential, and some may be read as
manifestos in themselves. “Cheval”
(c. 1915), for example, declares: “Give
yourself up to this art where the sublime does not exclude charm and brilliancy does not blur the nuance it is
now or never the moment to be sensitive to poetry for it dominates all dreadfully.” Vorticism showed that the use of
ALL CAPS, frowned upon in other
contexts, can achieve powerful results
in an avant-garde manifesto by mixing
eye-catching audacity, anger, and humour in screaming tabloid headlines:
“LONDON IS NOT A PROVINCIAL TOWN… we do not want the
GLOOMY VICTORIAN CIRCUS
in Piccadilly Circus. IT IS PICCADILLY’S CIRCUS!” Dada built upon
all of these innovations.

manifestos, criando formas de harmonizar
o conteúdo explosivo. O grito futurista parole in libertá! – palavras em liberdade – foi
divulgado por força da pulverização tipográfica em livros de artistas (por exemplo,
Zang Tumb Tumb de Marinetti, 1914),
em panfletos e cartazes. A “Síntese Futurista da Guerra” (1914) traçou um plano
de ataque, com cunho de Forças Aliadas
“Futuristas” produzindo um “Passéist” de
Axis Powers, não muito diferente do célebre cartaz de propaganda russa de El Lissitsky Beat the Whites with the Red Wedge
(1919) [Vençam os Brancos com o Cunho
Vermelho]. Os “caligramas” de Guillaume Apollinaire exerceram também a sua
influência, sendo que alguns podem ser
lidos como se de manifestos se tratasse.
Por exemplo, “Cheval” (c. 1915) declara:
“Entregue-se a esta arte em que o sublime
não exclui encanto e o brilhantismo não
tolda os matizes é agora ou nunca o momento de ser sensível à poesia já que é ela
que domina tudo de maneira terrível.”O
vorticismo veio mostrar que o recurso ao
TUDO EM MAIÚSCULAS, indesejável noutros contextos, pode conseguir resultados poderosos num manifesto vanguardista, pois mistura audácia visual
atraente, cólera e humor em manchetes
provocadoras nos tabelóides: “LONDRES NÃO É UMA CIDADE DE
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In the second-wave avant-garde of
the 1960s the visual tricks of the earlier movement were recycled and expanded. The Fluxus Manifesto (1963)
employed handwritten capitals, interspersed with blocks of type, when it
called on readers to “PROMOTE A
REVOLUTIONARY FLOOD AND
TIDE IN ART.” All capital letters
were also used in the tabloid-style King
Mob Echo (1968-69), the magazine of
the London-based Situationist collective. The slogan-heavy 1968 King Mob
manifesto “WE ARE OUTLAWS,”
whose ransom note design was later
used by Jamie Reid in his cover artwork
for the Sex Pistols, is sprinkled with the
all-caps “BAMN,” the acronym for the
slogan (“By Any Means Necessary”)
popularized by Malcolm X and the
Black Panthers. The Situationists and
their offspring also used comic strips,
photo collages, and even trading cards
– the “Outlaws of America” series – to
get their message heard and attract potential converts to the struggle.
Theatrical Drama is an essential part of the mani-

festo; it is a performative genre and
theatricality is inscribed in its history.
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PROVÍNCIA… não queremos o MELANCÓLICO CIRCO VICTORIANO
em Piccadilly Circus. AQUI É PICCADILLY CIRCUS!” Dada construiu o seu
trabalho a partir de todas estas inovações.
Na segunda onda vanguardista dos anos
60 foram reciclados e expandidos os estratagemas visuais do primeiro movimento. O Manifesto Fluxus (1963) empregou
maiúsculas manuscritas, interpoladas com
letras de imprensa, quando quis chamar a
atenção dos leitores para o “PROMOVER
UMA MARÉ-CHEIA REVOLUCIONÁRIA NA ARTE.” Também se usava
tudo em maiúsculas ao estilo tabelóide no
King Mob Echo (1968-69), a revista do colectivo situacionista com sede em Londres.
O manifesto de King Mob de 1968 com o
poderoso slogan “NÓS SOMOS MARGINAIS,” cuja nota de resgate apresentava uma figura mais tarde usada por Jamie
Reid na capa da obra de arte Sex Pistols,
está cheio da palavra “BAMN,” em maiúsculas, acrónimo da expressão inglesa by any
means necessary [qualquer meio é legítimo]
popularizada por Malcolm X e pelo grupo Panteras Negras. Os situacionistas e os
seus descendentes usaram ainda excertos de
banda desenhada, colagens de fotografias e
até cartas comerciais – a série “Marginais
da América” – de modo a conseguir que a

One of the most striking pre-1909 art
manifestos, James McNeill Whistler’s
“The Ten O’Clock” (1885), saw the audacious American artist (in the voice of
a preacher) telling his fashionable upper-class London audience to leave art
to the artists. The underground theatre
has long been associated with manifestos, from audience baiting by Futurists
or in the Cabaret Voltaire, where the
first Dada manifesto was declaimed
in 1916, to Antonin Artaud’s manifestos for a “Theatre of Cruelty” or the
guerrilla theatre of the 1960s. SCUM
Manifesto author Valerie Solanas’s dramatic shooting of Andy Warhol in 1968
when he “lost” the only copy of her play,
“Up Your Ass,” is one example of the
frequent forays manifestos make across
text/action lines. Shortly after her arrest, Solanas’s fellow manifesto writers
in the New York collective Up Against
the Wall, Mother Fucker, staged a street
theatre “happening” to try (unsuccessfully) to attract support for her defence.
Narrative “We had stayed up all night, my friends

and I, under hanging mosque lamps
with domes of filigreed brass ….” So
begins, in an oddly fin-de-siècle setting, the opening narrative of “The

sua mensagem fosse ouvida e viesse a atrair
possíveis adeptos para a luta.
A dramatização é parte essencial do manifesto; sendo um género performativo
contém teatralidade inscrita na sua própria
história. Um dos mais notáveis manifestos
de arte escritos antes de 1909 é “The Ten
O’Clock” [As Dez Horas] (1885), em que
o autor James McNeil Whistler imaginou
o artista americano audacioso (pela voz de
um pregador) recomendando a uma audiência londrina, elegante e da classe alta
que deixasse a arte para os artistas. O teatro
subterrâneo desde há muito que vem sendo
associado aos manifestos: desde os Futuristas aliciando audiências ou no Cabaret
Voltaire, local onde, em 1916, foi declamado o primeiro manifesto Dada, até aos manifestos de Antonin Artaud por um “Teatro da Crueldade” ou o teatro de guerrilha
dos anos 60. O ataque dramático de Valerie Solana, autora do Manifesto SCUM, a
Andy Warhol em 1968, quando este “perdeu” o único exemplar da peça “Up Your
Ass” [Pelo cu acima], é um bom exemplo
das frequentes investidas produzidas pelos
manifestos ao longo das linhas do texto/
acção. Pouco depois da sua detenção, outros escritores adeptos do manifesto encenaram em plena rua um “acontecimento”
teatral sob o título Up Against the Wall,
Mother Fucker, [De pé contra a parede, seu

Teatral
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Founding and Manifesto of Futurism.” The success of this manifesto
underlines the importance of an engaging narrative, not just a ten-point
plan. The “Founding” relates a tale
of “frenzied scribbling” (of manifestos, presumably), followed by a race
through the night in “three snorting
beasts” – “like young lions we ran after Death” – ending in a dramatic car
crash that sees the leader, Marinetti,
thrown into a “maternal ditch.” Out
of this wreckage arises, phoenix-like,
the manifesto itself: “And so, faces
smeared with good factory muck …
we, bruised, our arms in slings, but
unafraid, declared our high intentions
….” The breathless suspense and ecstatic imagery are used in part to draw
the reader in, but they also create a
rough picture of the new movement
and the world it envisions, the one
it wants to overthrow (“the creaking
bones of sickly palaces”), and the battle that is shaping up between Us and
Them (the reader must take sides!).
Just as the Futurists compare themselves to “the black spectres who grope
in the red-hot bellies of locomotives,”
stoking the fire of revolution, so The
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Communist Manifesto famously opens:
“A spectre is haunting Europe – the
spectre of Communism.” Although
they aim to dispel the “nursery tale”
of the spectre of Communism, the
absorbing ghost story told by Marx
and Engels guarantees the reader’s
engagement through the more prosaic parts of the manifesto (such as the
third section, on “Socialist and Communist Literature”).

filho da puta] tentando (sem sucesso) angariar apoios em sua defesa.
“Ficámos acordados durante toda a noite,
eu e os meus amigos, à luz de lanternas de
cúpulas em filigrana de latão suspensas,
como as que se vêem nas mesquitas …”
Assim se dá início, num cenário um tanto
ou quanto excêntrico de fin-de-siècle, à estreia da narrativa “Fundação e Manifesto
do Futurismo.” O sucesso deste manifesto
sublinha a importância de uma narrativa
cativante, e não apenas como um plano de
dez pontos. A “Fundação” conta a história
dos “gatafunhos frenéticos” (presumivelmente de manifestos), seguidos de uma
corrida pela noite, às costas de “três feras
violentas” – “quais jovens leões corremos
atrás da Morte” – acabando num brutal choque de automóveis em que o guia,
Marinetti, é projectado para um “fosso
maternal.” Saindo destas ruínas erguese, qual fénix renascida, o manifesto: “E
assim, rostos manchados de belo lodo das
fábricas … nós, feridos, de braços estropiados, mas destemidos, proclamámos as
nossas importantes intenções…” A ansiedade ofegante e as figuras extáticas são
usadas em parte para envolver o leitor,
criando ao mesmo tempo uma imagem
grosseira do novo movimento e do mundo por ele figurado, o mundo que deseja

Narrativo

Poetic

In their spareness, their concentrated
energy and intensity, and their lyrical
utopianism, manifestos are always in
some sense poetic. They may go further
at times and cross the line into poetry,
even being written as poems. This can
be risky, since didacticism and overt
messaging are often considered taboo
for poets, but nevertheless it is done.
Witness Lawrence Ferlinghetti’s “Populist Manifesto” (1976), which begins:
Poets, come out of your closets,
Open your windows, open your
/doors,
You have been holed-up too long,
In your closed worlds.
Come down, come down …

derrubar (“o ranger das ossadas de palácios
decrépitos”), e a batalha que vai tomando
forma entre Nós e Eles (o leitor tem de tomar partido!).
Tal como os próprios futuristas se comparam a “espectros negros que sondam os
interiores vermelho-fogo de locomotivas,”
alimentando o fogo da revolução, assim
o célebre início do Manifesto Comunista:
“Um espectro assombra a Europa – o espectro do comunismo.” Embora desejem
dissipar o “conto para crianças” do espectro do comunismo, a absorvente história
de fantasmas contada por Marx e Engels
assegura o compromisso do leitor por meio
das partes mais prosaicas do manifesto
(veja-se como exemplo a terceira secção sobre a “Literatura Socialista e Comunista”).
Apesar da frugalidade, das energias concentradas e da sua intensidade, a par de
uma utopia lírica, os manifestos são sempre, de algum modo, poéticos. Podem,
por vezes, ir mais além e atravessar a
fronteira da poesia, sendo até alguns escritos como poemas. Situação arriscada,
na medida em que a forma didáctica e a
mensagem clara são muitas vezes consideradas matéria tabu para os poetas, mas,
mesmo assim, existe. Eis o testemunho
de Lawrence Ferlinghetti no “Manifesto
Populista” (1976) que começa:

Poético
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Or D. H. Lawrence’s poem, “Manifesto” (1917), which builds to the final
“We” proclamation:
We shall not look before and after.
We shall be, now.
We shall know in full.
We, the mystic NOW.
Repetition and refrain is of course a
feature of most manifestos, and it is
perhaps their most poetic feature. Another poem, this time a mock manifesto, is Leonard Cohen’s “The only
tourist in Havana turns his thoughts
homeward” (1961), written after witnessing events in revolutionary Cuba.
Cohen addresses his fellow Canadians: “Come, my brothers,” and follows
with a list of propositions: “let us sell
snow / to under-developed nations”; “let
us teach sex in the home / to parents.”
Although it is a parody, it captures the
spirit of social revolt in Canadian cities
that at the time paralleled the political
revolt happening abroad.
Collaborative Anders Breivik’s sprawling manifesto,

a hodgepodge of conspiracy theories
assembled from across the Web, has
the dubious distinction of being perhaps the most link-filled manifesto
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Poetas, saiam dos vossos armários,
Abram janelas, abram portas,
Tempo demais ficaram trancados
Nos vossos mundos fechados
Saiam daí, saiam…
Ou o poema de D.H.Lawrence, intitulado “Manifesto” (1917), em crescendo até à
proclamação final “Nós”:
Nós não olharemos o antes e o depois
Nós seremos, agora.
Nós saberemos tudo.
Nós, o místico AGORA.
É evidente que repetições e refrãos são
uma das características da maioria dos manifestos e será essa talvez a sua característica mais poética. Um outro poema, desta
vez um manifesto de escárnio, de Leonard
Cohen “O único turista em Havana põe os
olhos no seu país” (1961) escrito logo após
ter testemunhado acontecimentos na Cuba
revolucionária. Cohen dirige-se aos seus
compatriotas canadianos: “Venham, meus
irmãos,” e segue-se uma lista de propostas:
“vamos vender neve a nações sub-desenvolvidas”; “vamos ensinar sexo em casa/aos
pais.” Embora tenha um ar jocoso, capta
o espírito de revolta social em cidades canadianas que, ao tempo, seguiam a par da
revolta política vivida no estrangeiro.

66

ever written. The manifesto Breivik
sent out under a pseudonym shortly
before his killing spree in Oslo and
on the island of Utøya in July 2011
adheres to the “collaborative” characteristic seen in most manifestos in the
sense that, although it is the work of a
“loner,” it is a virtual “we”: a compendium of voices – mostly far-right extremists, with the odd exception like George
Orwell thrown in – assembled by Breivik
to represent his racist ideology.
2

Thankfully, there are many more positive examples of collaboration. These
include not only the common group
effort seen in many “isms,” but also
one-time alliances like the teaming up
of André Breton, Leon Trotsky, and
Diego Rivera to produce “Manifesto:
Towards a Free Revolutionary Art” in
1938. Manifesto writers occasionally
celebrate the interactive possibilities –
or mock the overused templates – of
the genre by inviting readers to fill in
the blanks. One example is the artist and theorist Michael Betancourt’s
“The _________ Manifesto” (1996),
which invites website visitors to complete a Dada-based manifesto that
3

2

The Guardian newspaper commissioned a visualization company, Linkﬂuence, to create a map of the many
websites mentioned by Breivik. The result can be found
here:http://www.guardian.co.uk/news/datablog/interactive/2011/sep/07/norway-breivik-manifestomapped?intcmp=239.
3

Find the manifesto here:
http://www.michaelbetancourt.com/index.html.
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O longo manifesto de Anders Breivik, Participativo
miscelânia de teorias da conspiração reunidas através da Web, tem uma particularidade dúbia por ser talvez o manifesto
com maior número de links jamais escrito.
O manifesto que Breivik publicou sob pseudónimo pouco antes da chacina em Oslo e
na ilha de Utøya em Julho de 2011 adere
à característica “participativa” surgida na
maioria dos manifestos, na medida em que,
embora represente o trabalho de um “solitário”, é um “nós” virtual: um conjunto de
vozes – a maior parte vindas de extremistas
de direita, excepção feita a George Orwell
ali incluído – reunidas por Breivik para representar a sua ideologia racista.

begins: “Today, __________ itself
is obsolete.” (Once they are finished,
visitors can hit “Reset.”) Another interactive, template-based manifesto,
“The Manifesto Manifesto” (2011) by
Kim Mok, is more instructional:
Today, we write a manifesto.
Today, our second sentence starts
with the first word of the first
sentence.
We write a short sentence.
Then a shorter one.
4

visitantes do sítio da Internet a completar
um manifesto Dada que começa: “Hoje,
o próprio _______ é obsoleto.” (Quando terminam, os visitantes podem teclar
“repor.”) “O manifesto dos manifestos”
(2011) de Kim Mok, outro manifesto interactivo baseado num modelo, é de cariz
mais educativo:
Hoje escrevemos um manifesto.
Hoje, a nossa segunda frase começa com a
primeira palavra da primeira frase.
Escrevemos uma pequena frase.
Depois uma mais pequena.
4

And so on.

E assim por diante.

Manifesto form is a question not only
of appearance but also of distribution.
Where did you find that manifesto?
This aspect is addressed by the editors
of the classic anthology BAMN (By
Any Means Necessary): Outlaw Manifestos and Ephemera, 1965-70 (1971).
They write in the Foreword, reflecting
the “heavy times” in which the book
was compiled:

A forma do manifesto é uma questão quer
de aparência quer de distribuição. Onde
terá sido encontrado aquele manifesto?
Esse aspecto é analisado pelos editores da
antologia clássica BAMN (Qualquer meio
é legítimo): Manifestos marginais e escritos
efémeros, 1965-70 (1971). Reflectindo os
“tempos difíceis” em que o livro foi compilado, no prefácio pode ler-se:

2

Felizmente há muitos mais exemplos positivos de colaboração. Aí se incluem não
só o esforço comum de grupo evidenciado
em muitos “ismos,” mas também alianças
pontuais como a que reuniu André Breton,
Leon Trotsky e Diego Rivera quando produziram o “Manifesto: Para uma Arte Revolucionária Livre” em 1938. Por vezes os
escritores de manifestos exploram as possibilidades interactivas – ou ridicularizam
os modelos excessivamente usados – do
género convidando os leitores a preencher
os espaços em branco. Veja-se o exemplo
do artista e teórico Michael Betancourt “O
manifesto______”(1996), convidando os
3

2 O jornal Guardian encomendou à “Linkﬂuence”, empresa de visualização, a criação de um mapa com os vários
sítios da Internet mencionados por Breivik.
3

http://www.michaelbetancourt.com/index.html.

Scattered

At some moment in the social frenzy
of the past six years, you may have
held a piece of this book in your hand.
Perhaps … it caught your eye as a
flyposter, nailed to a tree, published
4 “The Manifesto Manifesto” can be found here:
http://www.kimmok.com/#514799/THE-MANIFESTOMANIFESTO.

Nalgum momento do frenesim social dos
últimos seis anos, é possível que qualquer
um possa ter tido acesso a parte desta obra.
Talvez… tenha despertado a nossa atenção sob a forma de panfleto, pregado uma
árvore, publicado numa revista de ‘tãodepressa-se-lê-como-não’ ou numa folha
4

Vide “O Manifesto do Manifesto” em:
http://www.kimmok.com/#514799/THEMANIFESTO-MANIFESTO.

Disperso
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in a ‘ now-you-see-it-now-you-don’t’
magazine or news-sheet. It could have
been incanted at a wedding service,
passed round as trading cards, posted
as a chain letter, read on a menu. It
may even have whizzed past your
head while wrapped round a brick …
The Free City movement of the 1960s
in San Francisco encouraged its disciples to reuse its newspaper (which
contained a number of manifestos) in
creative ways: “Use this paper to start
a fire or for toilet paper; tear it up for
confetti and celebrate the free city;
use it to start a revolution. Wad it up
and throw it at your lover.” The editors
of BAMN claim to have found one
manifesto, written by Salvador Dalí
and “dated 18 May 1968,” “behind the
barricades in Paris.” Once again, the
Futurists were there first, throwing
their manifestos into crowds and hurling them out of speeding motorcars.
Lars von Trier’s film collective, Dogme 95, paid tongue-in-cheek homage to the Futurists when they scattered leaflets containing their “Vow of
Chastity” into the audience at a Paris
cinema conference to which von Trier
had been invited to speak.
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informativa. Podia ter sido declamado
numa cerimónia de casamento, podia ter
sido trocado como um cromo, ser enviado
por correio como numa cadeia de cartas,
lido num menu. Até pode ter passado
rasando a nossa cabeça embrulhando um
tijolo…
O movimento da Cidade Livre dos anos
60 em São Francisco encorajava os seus
seguidores a reutilizar o jornal local (que
incluía alguns manifestos) de maneiras
criativas: “Use este jornal para atear um
fogo ou como papel higiénico; rasgue-o
para fazer confetis e festejar a cidade livre; use-o para começar uma revolução.
Amachuque-o como uma bola e atire-o ao
seu amor.” Os editores de BAMN afirmam
ter encontrado um manifesto escrito por
Salvador Dalí e “com data de 18 de Maio
de 1968,” “escondido nas barricadas em
Paris.” Mais uma vez foram os Futuristas
os primeiros a chegar, lançando os manifestos às multidões, e atirando-os de carros a alta velocidade. Dogma 95, colectivo
de filmes de Lars von Trier, prestou uma
homenagem irónica aos Futuristas que
lançaram panfletos contendo o seu “Voto
de Castidade”sobre uma audiência que assistia a um colóquio num cinema de Paris
para o qual o próprio von Trier tinha sido
convidado a intervir.

Reinvented

If the 2008 “Manifesto Marathon”
in London’s Serpentine Gallery is
anything to go on, the manifesto is a)
alive and well and always changing,
and b) a very malleable genre indeed.
Some of the more well known marathon participants included Yoko Ono,
Gilbert & George, Rem Koolhaas,
Brian Eno, Ben (Vautier, of Fluxus),
all-round provocateur Stewart Home
(talking to a hand puppet), and the
film director Agnès Varda (dressed in
a potato suit). In terms of malleability,
manifestos were not only performed by a
wide range of people for diverse reasons,
they were also performed in inspiring
new ways: Vivienne Westwood’s “Active Resistance to Propaganda” manifesto, for example, was staged by no less
than 26 performers in various roles, as
a sort of “medieval morality play,” with
Westwood herself playing “Active Resistance.” Manifestos were sung, acted,
shouted, projected, danced (by Yoko
Ono), set on fire, and simply read (or
played from a cassette recording, in
one instance).

Admitindo que a “Maratona do Manifes- Reinventado
to” na Serpentine Gallery de Londres seja
tema para manter, o manifesto está a) vivo
e de boa saúde e sempre em mudança, e
b) é, de facto, um género muito maleável.
Incluem-se entre os mais conhecidos participantes na maratona Yoko Ono, Gilbert
& George, Rem Koolhasas, Brian Eno,
Bem (Vautier, de Fluxus), o provocador
completo Stewart Home (falando para um
fantoche), e a realizadora cinematográfica
Agnès Varda (vestida com um fato batata).
Em termos de maleabilidade, os manifestos eram representados não só por uma
ampla variedade de pessoas e por diversas razões, como também a própria forma
de os representar se revelava inspirada e
inovadora: o manifesto de Vivienne Westwood “Resistência Activa à Propaganda”,
por exemplo, foi representado no palco por
nada menos do que 26 actores em diferentes papéis, como uma espécie de “auto
de moralidade medieval”, com a própria
Westwood interpretando o papel de “Resistência Activa.” Os manifestos eram cantados, representados, gritados, projectados,
dançados (por Yoko Ono), queimados e
simplesmente lidos (ou reproduzidos a partir de uma gravação em cassete, a pedido).

The following year, in the last of eight
manifestos published in a special issue No ano seguinte, na edição especial da reof Poetry magazine to celebrate 100 vista Poesia comemorativa dos 100 anos de
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years since “The Founding and Manifesto of Futurism,” the Hate Socialist
Collective wrote: “like you, oh Poetry,
we propose to reanimate the manifesto. We will first require the following
things: a century of revolutions. Delight and terror. Shit on the curatorial.
Shit on bankers and trusts. Shit on
ourselves. … Those who make a manifesto by halves dig their own graves.”
So it would seem that Marinetti’s “violence” as a prerequisite for the manifesto
lives on. Or does it?
The manifesto form is so malleable
and so pervasive these days, in fact,
that it no longer has to be urgent or
shocking. The most recent new manifesto I’ve read (yesterday), in fact, is “A
Stress Free Manifesto” by Madeleine
Lohman, a yoga instructor based in
Sacramento, California. A yoga manifesto? Stress free? Where is the masculinist angst, the violent revolution, the
“shit”? Still there, certainly, but it is no
longer the only game in town. I liked
“A Stress Free Manifesto,” and so did
the many correspondents on the blog.
As Pound himself said: “Make it new.”
5

71

“Fundação e Manifesto do Futurismo”, o
Colectivo Socialista do Ódio escreveu no
último de oito manifestos aí publicados:
“à tua semelhança, ó Poesia, propomo-nos a dar nova vida ao manifesto. Para
tanto, pedimos o seguinte: um século de
revoluções. Prazer e terror. Merda para os
curadores. Merda para banqueiros e consórcios. Merda para nós. …Aqueles que
fazem manifestos a meias cavam as próprias sepulturas.” Deste modo até parece
que a “violência” de Marinetti como requisito prévio para um manifesto continua a
existir. Será que sim?
Nos dias que correm, a forma do manifesto é, na realidade, tão maleável e tão subtil
que já não tem de ser urgente ou escandalosa. Na verdade, o manifesto que li mais
recentemente (ontem) intitula-se “Um manifesto sem stress” de Madeleine Lohman,
instructora de yoga e que vive em Sacramento na California. Um manifesto yoga?
Sem stress? Onde está a fúria machista, a
revolução violenta, a “merda”? Decerto que
por ali ainda, mas já não é o único divertimento na cidade. Gostei de “Um manifesto sem stress,” tal como muitos outros
correspondentes do blog. E como afirmou
o próprio Pound: “Façam novo.”
Tradução de Maria Jacinta Magalhães

5 The

blog can be found here: http://madyoga.wordpress.
com/2011/10/13/a-stress-free-manifesto/.

5 Vide blogue:
http://madyoga.wordpress.com/2011/10/13/
a-stress-free-manifesto/.
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Abstract // While interactivity and participation are considered core elements of
media art, redirecting digital performance
and choreography towards a stronger involvement of audiences raises a number of
questions addressed in this article.
The particular starting point for the author’s reﬂections is the role of wearable
design and sound in performance-installations, and UKIYO [Moveable Worlds]
(premiered in London, 2010) is evoked as
an example for sound-motion choreography which also offers parallels to earlier historical models developed by avantgarde engineers, scientists and artists at
the beginning of the 20th Century. Describing the main features of UKIYO, the article
highlights integrated methods for designing sounding choreographies and proposing strategies for involving/immersing the
audience sensorially without compromising the dramaturgical and aesthetic composition of a work.
Katsura Isobe in organic Gingko leaves dress dancing the “creation scene” actuating 3D virtual
landscape projected onto weather ball. UKIYO, Sadler’s Wells © 2010 DAP-Lab

RE-SCRIPTING
THE STAGE:
Performance
and Interactivity
x
RECONFIGURAR
O PALCO:
O Espectáculo
e a Interactividade

Keywords // Digital performance, dance,
interactivity, wearables, moveable design
and scenography.

Interaction and graphic phantoms

A

round the turn of the millennium observers of the performing arts noticed that the
marriage of dance and technology had
produced some significant stage works
which startled audiences and drew attention to digital dance and interactivity
in the theatre. Projections of virtual
dancers appeared on screens in Merce

2

Resumo // Ao passo que a interactividade e
a participação são considerados elementos
centrais da arte digital, redireccionar a representação e a coreograﬁa digital com vista a criar um envolvimento mais forte com
o público levanta inúmeros problemas que
serão tratados no presente artigo.
O principal ponto de partida para as reﬂexões do autor é o papel de roupas e acessórios computorizados em espectáculos.
Os sons e os movimentos da coreograﬁa do
espectáculo UKIYO [Moveable Worlds] (que
estreou em 2010 em Londres) são aqui evocados, permitindo traçar um paralelo entre
este modelo e modelos históricos criados
por engenheiros, cientistas e artistas vanguardistas no início do século XX. Com a
descrição das principais particularidades
do espectáculo UKIYO, o presente ensaio
destaca métodos integrados para a criação
de coreograﬁas com recurso ao som, e para
estratégias de envolvimento/imersão do
público ao nível dos sentidos, sem que com
isso se comprometa a composição dramatúrgica e estética de uma actuação.
Palavras-chave // Espectáculo digital, dança, interactividade, roupa e acessórios
computorizados, design em movimento e
cenograﬁa.

Interacção e fantasmas gráficos

N

a viragem do milénio, os observadores das artes do espectáculo repararam que a simbiose da
dança e da tecnologia produzira importantes actuações em palco que surpreendiam o público e chamavam a atenção
para a dança digital e a interactividade no
teatro. Nos espectáculos Hand-drawn
Spaces e BIPED, de Merce Cunningham,
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Cunningham’s Hand-drawn Spaces and
BIPED, emanations or graphic phantoms that fluttered in space while the
real dancers performed the choreography on stage. In Ghostcatching, Bill T.
Jones’s animated figure danced a virtual
solo, at times alone and then with multiple copies of “Jones” spawned from
the data extracted (motion-captured)
from the performer’s body. The virtual
Jones was heard talking, grumbling
and singing, which gave the animation an eerie sense of the surreal. In
Trisha Brown’s how long does the subject linger at the edge of the volume…,
projected graphic creatures interacted
with the dancers on stage as if drawn
to the human bodies and their movement. The jagged geometric creatures
as such (irregular triangles, squares,
rectangles, lines) remained indeterminate images hovering between
abstraction and figuration, unaware
that they were acting. Yet the graphic
phantoms, sometimes referred to as
digital doubles, have become supplements, algorithmic emergences allowing us to reflect upon the mediations
between bodies and technical beings.
While the growth of computer-based
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projectaram-se bailarinos virtuais em
telas, emanações ou fantasmas gráficos
que rodopiavam no espaço enquanto
bailarinos reais executavam a coreografia em palco. Em Ghostcatching, a figura animada de Bill T. Jones dançava
um solo virtual, por vezes só, outras
com múltiplas cópias de "Jones" reproduzidas com base nos dados extraídos
(fi lmados em movimento) do corpo do
artista. Ouvia-se o Jones virtual falar,
resmungar e cantar, transmitindo à animação um sentido arrepiante do surreal. Em how long does the subject linger at
the edge of the volume..., de Trisha Brown,
seres gráficos projectados interagiam
em palco com os dançarinos como que
atraídos pelos corpos humanos e os seus
movimentos. Estas figuras geométricas
de arestas brutas (triângulos, quadrados,
rectângulos e linhas irregulares) não
deixavam nunca de ser imagens indistintas que pairavam entre a abstracção e
a figuração, desconhecendo que estavam
a representar. Contudo, os fantasmas
gráficos, por vezes designados de duplos
digitais, tornaram-se complementos,
aparições algorítmicas que nos permitem reflectir sobre as mediações entre
corpos humanos e seres técnicos.

art and the paradigm of interactivity
are accepted phenomena in today’s art
world and everyday culture, the genre
of “digital performance” is still barely
defined. Digital performance art has
also run into limitations that concern
both compositional practice (e.g. the
dramaturgical placement of interfaces
for trained performers in a stage work)
and the participatory promise of interactive design for audiences (who
have not trained with the interfaces
or cannot intuitively navigate the programmed parameters). In artificial
intelligence research, engineers are
working hard towards toward instilling learning capabilities into their
creatures: intelligent technical organisms might learn from the behavior of
the audience or the processual systems
(artificial life, multiagent populations)
develop their dynamic (self)reconfigurations – their emergence.
The question whether participatory
design and emergence are actually
achievable or desirable in stage-centered performances was recently addressed by the Pixelspaces symposium
1

2

Se o crescimento da arte computorizada
e o paradigma da interactividade são fenómenos actualmente aceites no mundo
das artes e na cultura do dia-a-dia, o
género "representação digital" continua
com muitos contornos por definir. As
artes do espectáculo com uma componente digital têm encontrado limitações
tanto no que respeita a prática composicional (o posicionamento dramatúrgico
de espaços de interacção para os artistas
treinados num espectáculo, por exemplo) e a promessa participativa de um
design interactivo para o público (que
não temprática com os interfaces ou que
ainda não domina intuitivamente os
parâmetros programados). Nos estudos
realizados sobre a inteligência artificial,
os engenheiros trabalham com afinco no
sentido de incutir capacidades de aprendizagem nos seres: organismos técnicos
inteligentes que aprendam com o comportamento do público ou sistemas processuais (vida artificial, sistemas multiagentes) que desenvolvam as suas (auto)
reconfigurações dinâmicas - a sua emergência. A questão de se o design participativo e a sua emergência são realmente
1

2

1 Cf. Steve Dixon, Digital Performance: A History of New
Media in Theater, Dance, Performance Art and Installation
(Cambridge, MA.: MIT Press, 2007); Johannes Birringer,
Performance, Technology, and Science (New York: PAJ
Publications, 2008).

1

2 Cf. the exhibition Process as Paradigm – art in development, flux and change, curated by Susanne Jaschko
and Lucas Evers,for LABoral Centro de Arte y Creacion
Industrial in Gijon, Spain (23 April - 30 August, 2010). The
exhibition catalogue can be found at www.laboralcentrodearte.org/en/714-catalogue

2 Cf. a exposição Process as Paradigm – art in development, flux and change, ao cargo de Susanne Jaschko
e Lucas Evers, no LABoral Centro de Arte y Creacion
Industrial em Gijon, Espanha (de 23 de Abril a 30 de
Agosto, 2010). O catálogo da exposição encontra-se
disponível na página: www.laboralcentrodearte.org/
en/714-catalogue

Cf. Steve Dixon (2007): Digital Performance: A History
of New Media in Theater, Dance, Performance Art and
Installation. Cambridge, MA.: MIT Press; Johannes Birringer (2008): Performance, Technology, and Science.
New York: PAJ Publications.
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Merce Cunningham Dance Company, BIPED, 1999. Photo: Archive/Stephanie Berger
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“Re-Scripting the Stage” at the 2011 exequíveis ou desejáveis em espectáculos
de palco foi recentemente debatida no
ars electronica:
simpósio "Re-Scripting the Stage" na
Interactivity and participation have
edição de 2011 do festival Pixelspaces do
been core elements of media art since
ars electronica:
its very inception. In performances
A interactividade e a participação são
and installations produced in recent
integrais às artesdos media desde a
years, more or less successful attempts
sua origem. Nos espectáculos e expohave been made to put this immasições organizados nos últimos anos,
nent interactive element in the hands
tentativas mais ou menos bem suceof the audience attending the perdidas ocorreram no sentido de colocar
formance – for example, through the
este elemento interactivo imanente
use of various tracking technologies.
nas mãos do público que está a assistir
In addition to the attendant probao espectáculo - recorrendo às várias
lems associated with people’s inabiltecnologias de rastreio, por exemplo.
ity to grasp the connection between
Além dos problemas associados à incause and effect, the process of enacapacidade de as pessoas apreenderem
bling audience members themselves
a ligação entre causa e efeito, permito generate sounds or visuals often
tindo que os próprios membros do púquickly results in the exhaustion of
blico criem sons ou imagens resulta,
the performance’s aesthetic, emotionmuitas vezes, na rápida exaustão da
al or intellectual quality. In the spirit
qualidade estética, emocional ou inteof our contemporary Age of Particilectual do espectáculo . No âmbito da
pation in which social media and a
Era de Participação em que vivemos
digital lifestyle set the tone, we will
actualmente, e em que as redes sociais
conduct a transdisciplinary discussion
e o estilo de vida com produtos digion innovative participatory scenarios
tais são determinantes, vamos levar
for the multimedial stage-audience
a cabo uma discussão transdisciplinar
context …in the future (Pixelspaces
sobre cenários inovadores de participrogram).
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If it is euphemistic to speak of the “age
of participation,” it is certainly pertinent to inquire about the aesthetic,
emotional or intellectual quality of
performances that deploy technological interfaces to generate new methods
for bringing interaction and audience
participation into stage performances.
In the following, I sketch some ideas
that have informed my recent work –
the mixed reality installations Suna no
Onna and UKIYO [Moveable Worlds]
– to illuminate some of the problems
inherent in interactional design.
Trackback: Experimentation through
Visualization/Vibration

Before one can re-script the relations
between performance-system and audience, a focus on performer techniques
helps to advance critical reflection on
how design and capture technologies
(e.g. audio and camera recording, editing, motion capture) have evolved over
the last hundred years, if we recall early
modernist experiments with sound instruments and moveable design (the
intonarumori of the Futurists; the motion designs of Schlemmer’s Bauhaus
dances; the constructivist experiments

pação para o contexto multimédia do
palco-público... no futuro (programa
Pixelspaces).
Se falar de uma "Era da Participação" é
eufemístico, será certamente pertinente
questionar a qualidade estética, emocional ou intelectual de espectáculos que
usam interfaces tecnológicos para produzir novos métodos de aproximação entre
a interacção e a participação do público
nos espectáculos de palco. Mais abaixo
encontrará algumas ideias que inspiraram o meu trabalho mais recente - as
exposições de realidades mistas Suna no
Onna e UKIYO [Moveable Worlds] - com
vista a clarificar alguns dos problemas
inerentes ao design interactivo.
Trackback: Experiência através
da Visualização/Vibração
Antes que se possa reconfigurar as relações entre sistema de espectáculo e público, uma abordagem das técnicas do
espectáculo ajuda a desenvolver a reflexão
crítica sobre como as técnicas de design
e captação áudio e vídeo (gravações áudio e vídeo, edição de imagem e captura
de movimentos, por exemplo) evoluíram
nos últimos cem anos, se recordarmos ex-
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of the Russian avant-garde around the
time of Malevich’s collaboration with
Khlebnikov, Matiushin and Kruchonykh on Victory over the Sun) as well
as early developments of chronophotography and film (Marey, Méliès,
Muybridge, Vertov, Eisenstein). Today’s graphic animations and digital
projections are indebted to the long
history of cinema, cine-danse, anime
and multimedia performances which
incorporate projections of animations
and motion pictures. The projection
media showed the compatibility between live dance and the moving image, between the polyrhythmic components of movement and the fluid
digital behaviors of images and sound.
Strike and pressure: A demonstration of the chronocyclographic method in Gastev’s Moscow Institute
(C.I.T) by a female worker with an artificial arm. Two
photophorescent dots are fixed on the hammer so
that the movements can be recorded photographically as curves. On the right side of the picture an
assistant holds a measure to provide a scale. Photo:
Reprinted courtesy of Siegfried Zielinski.

x
Impacto e pressão: uma demonstração do método
cronociclográfico no Instituto de Moscovo de Gastev
(C.I.T) por uma trabalhadora com um braço protésico.
Dois pontos fotoforescentes são fixados no martelo
para os movimentos serem registados fotograficamente como curvas. À direita, um assistente segura
uma régua para medir a força do impacto. Fotografia:
Reimpressa com a permissão de Siegfried Zielinski.

Felicia McCarren’s historical study of
the close connection between dance
and the developing technology of the
cinema provides evidence of the many
convergences of movement and machines during the industrialization of
images. Her focus on early machine
culture (and Taylorist optimization of
labor) also helps to situate “performance” and animated images within the
context of work-science and studies on
the economization of movement, designed to increase worker output and

periências modernistas do passado com
recurso a instrumentos de som e design
de movimentos (os intonarumori dos Futuristas; os designs de movimentos das
danças de Schlemmer na Bauhaus; as experiências construtivistas das vanguardas russas na época da colaboração de
Malevich com Khlebnikov, Matiushin e
Kruchonykh em Vitória Sobre o Sol) bem
como os primeiros desenvolvimentos da
cronofotografia e do filme (Marey, Méliès, Muybridge, Vertov, Eisenstein). As
actuais animações gráficas e projecções
digitais devem-se à longa história do cinema, cine-dança, anime e espectáculos
multimédia que incorporam projecções
de animações e filmes. Os meios de
projecção mostraram a compatibilidade
entre os espectáculos de dança ao vivo e
a imagem em movimento, entre as componentes polirrítmicas do movimento e
os fluídos procedimentos digitais das
imagens e do som.
O estudo histórico de Felicia McCarren
acerca da estreita ligação entre a dança
e o desenvolvimento da tecnologia no
cinema vem provar que ocorrem muitas
convergências de movimento e máquinas
durante a industrialização de imagens.
A sua incidência sobre os primórdios
da cultura mecânica (e da optimização
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to distill the movements of the body
to an energy-eﬃcient productivity. In
her chapters on “Economy of Gesture”
and “Choreocinema,” she explores
how the preoccupation with movement implicated dance in the field of
work-science and the development of
early cinematic technologies, pointing
at Étienne-Jules Marey’s time-motion
movement studies using sequential
chronophotography. She unearths a
fascinating poster from 1896 advertising the then-new cinematic technology: a Loïe Fuller-esque dancer figure
spreads her voluminous skirts providing a surface for the projected image of
a train. Fuller’s own innovative electric
performances – with light projected
onto her whirling fabrics in Serpentine
Dance – represent an early example of
“wearable” technology still relevant to
today’s smart clothing and interaction
design.
3

4

McCarren’s account of how cinematic
precursors made the visual analysis of
the components of movement possible made me re-think the adoption of
3

Felicia McCarren, Dancing Machines: Choreographies
of the Age of Mechanical Reproduction (Palo Alto:
Stanford University Press, 2003). For a discussion of
Marc Downie’s algorithmic creatures (which his collaborator Paul Kaiser described as “thinking images”),
see Johannes Birringer, “Thinking Images: Conversation with Paul Kaiser and Marc Downie,” PAJ 89 (2008),
17-37.
4 For research on wearable fashion and performance,
see Xiaoming Tao, ed., Wearable Electronics and
Photonics (Cambridge: Woodhead Publishing Ltd.,
2005), and Jane McCann and David Bryson, eds.,
Smart Clothes and Wearable Technology (Cambridge:
Woodhead Publishing Ltd., 2009).
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do trabalho Taylorista) também ajuda a
situar o "espectáculo" e as imagens animadas no contexto da ciência aplicada e
de estudos realizados sobre a economia
do movimento, concebidos com vista a
aumentar o rendimento do trabalhador e
melhorar os movimentos do corpo para
obter uma produtividade eficiente de um
ponto de vista energético. Nos capítulos
sobre "Economia de Gesto" e "Coreocinema", McCarren analisa a forma como
a preocupação com o movimento introduziu a dança ao campo científico, bem
como o desenvolvimento das primeiras
tecnologias fílmicas, exemplificando
com os estudos de Étienne-Jules Marey
sobre o movimento no tempo com recurso à cronofotografia sequencial. McCarren repesca um cartaz de 1896 que
anunciava as, então, novas tecnologias
cinematográficas: uma figura de dança
ao estilo de Loïe Fuller a abrir as suas
longas saias de modo a formar uma superfície para a imagem projectada de um
comboio. Os inovadores espectáculos
eléctricos de Fuller - com luzes projectadas sobre os seus vestidos ondulantes
3

3

Felicia McCarren (2003): Dancing Machines: Choreographies of the Age of Mechanical Reproduction.
Palo Alto: Stanford University Press. Para saber
mais sobre as criaturas algorítmicas de Marc Downie (que o seu colaborador, Paul Kaiser, descreveu
como "imagens pensantes"), ver Johannes Birringer
(2008): “Thinking Images: Conversation with Paul
Kaiser and Marc Downie”. PAJ 89, 17-37

Diagram of the movements of a worker wielding a hammer. Photo: Reprinted courtesy of Siegfried Zielinski.

x
Diagrama dos movimentos de uma trabalhadora a
manejar um martelo. Fotografia: Reimpressas com a
permissão de Siegfried Zielinski.
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motion capture technology for dance
I experienced in my studio around
2001. Computational mapping of
gestures allowed breaking movement
down into bits of assimilable and manipulable data. Both the neuroscientific context of analyzing sensorimotor activity, providing new phantoms
of movement through visualization
techniques such as functional magnetic resonance imaging (fMRI), and
the newly available figure animation
(LifeForms, Maya, 3D Studio Max,
Character Studio, etc) and real-time
interactive software (Max/Msp, PD,
Isadora), induced my ensemble to
look back at earlier movement-sensitive machines and perceptual techniques. For early rehearsals on UKIYO
we looked at Aleksej Kapitanovich
Gastev’s engineering experiments in
his Moscow Institute at the beginning of the 20th Century. Gastev used
early graph-writing machines that
could quantify motion, and two images stood out which we used for our
rehearsals, one showing the measuring
of a woman worker with a prosthetic
5

6

5

For a critique of mapping gestures and a defense of
“unmappable” organic movement, see Erin Manning,
Relationscapes: Movement, Art, Philosophy (Cambridge,
Mass.: MIT Press, 2009), pp. 61-76.

6 Cf. Siegfried Zielinski, Deep Time of the Media- Toward
an Archaeolgy of Hearing and Seeing by Technical Means
(Cambridge: MIT Press, 2006), pp. 227-53.
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em Danças Serpentinas - constituem
uma das primeiras formas de tecnologia
"vestível" (wearable) que ainda hoje tem
relevância para o design vestuário computorizado e de interacção digital.
4

A maneira como McCarren descreve os
precursores cinematográficos possibilitaram a análise visual das componentes do movimento levou-me a repensar
a adopção da tecnologia de captura de
movimentos para a dança que experimentei no meu estúdio por volta de
2001. O mapeamento computacional
de gestos permitia fragmentar os movimentos em pequenos dados assimiláveis
e manipuláveis. A análise da actividade sensorial e motora, desenvolvida no
âmbito das neurociências, que veio criar
novos fantasmas de movimento através
de técnicas de visualização como a ressonância magnética funcional (RMF),
a recente animação de figuras (LifeForms, Maya, 3D Studio Max, Character
Studio, entre outras) e o software interactivo utilizado em tempo real (Max/
Msp, PD, Isadora) levaram o meu
grupo a revisitar aparelhos de captura
5

4 Para estudos realizados sobre vestuário e espectáculo wearables, vide Xiaoming Tao (2005):
Wearable Electronics and Photonics, ed. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd., e Jane McCann
e David Bryson (2009): Smart Clothes and Wearable Technology, eds. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd.
5 Para uma crítica sobre mapeamento de gestos e
uma defesa do movimento orgânico "imapeável", vide
Erin Manning (2009): Relationscapes: Movement, Art,
Philosophy. Cambridge, Mass.: MIT Press, pp. 61-76.

arm wielding a hammer, the other dis- de movimentos e técnicas perceptuais
playing a diagram of the strike force of mais antigas. Nos primeiros ensaios de
UKIYO estudámos as experiências de
the hammer.
engenharia de Aleksej Kapitanovich
The force of a movement takes vis- Gastev no seu Instituto de Moscovo no
ual form, plotted into dots and lines, princípio do século XX. Gastev usou
curves and trajectories, seemingly ab- máquinas antigas que quantificavam o
stracted but also visibly drawing a tem- movimento, destacando-se duas imaporal event, curves of movement that gens que usámos nos nossos ensaios:
evoke the kinegraphic and kinesiologi- uma que mostrava as medidas de uma
cal method Rudolf von Laban would operária com um braço protésico a seuse in his studies of human movement, gurar um martelo, e a outra com um
or that Oskar Schlemmer, following diagrama que mostrava a força do imKandinsky, used for his drawings/cho- pacto do martelo.
reography of “Figure in Space'” and A força de um movimento assume
“Space Dance” – compositions which uma forma visual, traçada com pontos
consisted primarily of dancers moving e linhas, curvas e trajectórias, aparenfrom point to point and assuming pose temente abstractas mas também a traafter pose.
çar visivelmente um evento temporal,
While Erin Manning argues that we curvas de movimento que evocam o
always feel or perceive whole activities método cinegráfico e cinesiológico que
of undifferentiated experience – experi- Rudolf von Laban viria a usar nos seus
ential duration that is not divided into estudos sobre o movimento humano, ou
actual objects – the method we see de- que Oskar Schlemmer, no seguimento
picted in Gastev’s diagrams or in Muy- do trabalho de Kadinsky, usou para os
bridge’s rapid-movement stills indicates seus esboços/coreografia de "Figura no
discrete “frames” of perception, meas- Espaço" e "Dança no Espaço" - obras
ures of movement and not in movement, que consistiam principalmente nos moand thus a representation of movement vimentos dos bailarinos deslocando-se
in its discrete elements becomes pos- de ponto para ponto, e assumindo pose
sible, and succession of (sometimes atrás de pose.
6

6

Cf. Siegfried Zielinski (2006): Deep Time of the Media- Toward an Archaeolgy of Hearing and Seeing by
Technical Means. Cambridge: MIT Press, pp. 227-53.
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imperceptible) movement shapes can
be made visible. The diagrams trace
movement analogous to drawing
movement, but they also function in
the sense of early analogue technologies of recording, for example when
phonograph records were created to
reproduce sound through the vibrations made as the needle moves along
the grooves on the record: the grooves
are analogous to the sound waves originally produced. Edison’s first recording of the sound of his voice was made
by the indentations the vibrations of
his voice made on a sheet of paper
passing over a rotating cylinder. Observing Gastev’s diagrams we began to
ask how movement gestures could be
made audiophonic instruments, embedding an analogue process visibly
and sensually into the environment of
our interactive systems, cracking the
computational parameters a little or
subjecting them to the corporeal: to
more unpredictable eventfulness and
dexterity, especially as we focus on
wearable devices, garments and accessories for a kinaesonic choreography.
The auditory and synaesthetic vibrations of movement, and the enhancement of the vibrational sensing body
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Enquanto Erin Manning afirma que
aquilo que sentimos ou percebemos são
sempre actividades inteiras de experiência indiferenciada - duração experiencial
que não se reparte em objectos reais - o
método que vemos ilustrado nos diagramas de Gastev, ou na captura de movimentos rápidos de Muybridge, mostra
ainda discretos frames de percepção,
medidas de movimento e não em movimento, tornando assim possível uma
representação do movimento nos seus
elementos discretos, e uma sucessão de
movimentos (por vezes imperceptíveis)
pode emergir à vista. Os diagramas traçam os movimentos à semelhança do
esboço dos movimentos, mas assemelham-se também às primeiras tecnologias e gravação, quando, por exemplo,
os registos fonográficos foram criados
para reproduzir sons através das vibrações produzidas à medida que a agulha
ia passando pelos sulcos dos discos: os
sulcos são análogos às ondas sonoras
produzidas originalmente. A primeira
gravação que Edison fez da sua voz foi
conseguida graças às indentações que
as vibrações da sua voz faziam numa
folha de papel a passar num cilindro
rotativo. Observando os diagramas de
Gastev, começamos a questionar como

in movement, became the core of our os gestos podem transformar-se em instrumentos audiofónicos, incorporando
artistic work.
um processo análogo, de forma visível
e sensual, no ambiente dos nossos sisteWearable space and wearable sound
mas interactivos, fracturando um pouco
Like Suna no Onna, which was in- os parâmetros computacionais ou suspired by Hiroshi Teshigahara’s 1964 jeitando-os à matéria corpórea: a mais
cinematic interpretation of Kobo Abe’s elementos imprevisíveis de animação e
novel Woman in the Dunes and resulted dexteridade, especialmente quando nos
in a choreographic installation with centramos em mecanismos, roupas e
three live performers, UKIYO [Move- acessórios usáveis para uma coreografia
able Worlds] is a transcultural project, cinesónica. As vibrações sonoras e sicollaboratively developed with butoh nestéticas do movimento, e uma maior
dancers and artists in Japan. “Float- sensibilidade à vibração do corpo em
ing” became the conceptual metaphor movimento, tornam-se partes integranfor our installation, inspired by Hoku- tes do nosso trabalho artístico.
sai’s drawings and the Japanese ukiyo-e
tradition of the Edo period, especially
Espaço e som vestíveis
the landscape prints, the smaller drawings (ryakuhitsu) of working men or Como Suna no Onna, inspirado na
women showing industrious activi- adaptação cinematográfica de 1964 de
ties, and the “actor prints” depicting Hiroshi Teshigahara do romance A
portraits of well-known Kabuki ac- Mulher da Areia, de Kobo Abe, e que
tors. Art historians suggest that these resultou numa instalação coreográfica
prints were created in direct reference com três artistas ao vivo, UKIYO [Moto the actors’ appearance in particular veable Worlds] consiste num projecto
scenes that could then be recalled and transcultural, desenvolvido em colabore-heard by audiences who knew the ração com bailarinos de butoh e artistas
performances of characters thus mak- japoneses. "Flutuar" tornou-se a meing the prints “audible.” In our con- táfora conceptual para a nossa instalaception of an interactive performance, ção, inspirada nos esboços de Hokusai
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the dancers perform intricate gestural
relationships to images and sounds,
drawing the audience into/inside the
dramaturgy to open up a collective
space of hearing.
In order to create our audible moveable
world, we worked with three primary
dimensions; {1} an intricate hanamichi
movement environment (spatial design); {2} movement of sound (from
macro to micro levels) and engineering of sound devices to be worn on the
body; {3} movement images (projections of digital objects and virtual spaces). Floating the audience inside the
performance space implied dissolving
any borders between stage and auditorium. We used this concept along with
the ideas behind our wearables (intelligent garments) developed in previous
design-in motion performances.
To some extent, UKIYO takes the idea
of Loïe Fuller’s electric dance literally,
using the fabrics of costumes as projective and reflective/resonating materials but also integrating small acoustic instruments into them. In Suna no
Onna (2007-08), our ensemble had
experimented with the concept of
“wearable space,” transposing visual
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e na tradição ukiyo-e japonesa do período Edo, especialmente as estampas
paisagísticas, os esboços mais pequenos
(ryakuhitsu) de trabalhadores e trabalhadoras a mostrarem actividades laboriosas, e " estampas de actores" com retratos
de actores conhecidos do teatro Kabuki.
Historiadores de arte sugerem que essas estampas foram criadas numa clara
alusão à aparência dos actores em cenas
específicas que, então, poderiam ser relembradas e novamente ouvidas por públicos que já conheciam as personagens,
dando "voz" às imagens. Na nossa concepção de um espectáculo interactivo, os
bailarinos desempenham relações gestuais intrincadas com as imagens e os sons
, atraindo o público à dramaturgia e à
penetração nesta , permitindo abrir um
espaço colectivo de audição.
Para criar o nosso mundo audível em
movimento, trabalhámos com três dimensões primárias: {1} um ambiente de
complexos movimentos hanamichi (design
de espaço); {2} o movimento do som (macro e micro) e a engenharia dos aparelhos
de som a serem usados no corpo; {3} as
imagens em movimento (projecções de
objectos digitais e espaços virtuais). Deslocar o público para dentro do espaço do
espectáculo implicava derrubar todas e

characteristics of the dancers’ wearables onto the projected environment
– the landscape of dunes that framed
the action. The particular physical
form of the garments, existing in the
real world, influenced the movement
choices on the material level, and the
designer (Michèle Danjoux) was concerned with the cut and the fabrication, the detailing, finishes, overall
silhouette statements, the structures
of the garments and how the bodies behaved in them, i.e. how they
were choreographed into movement. On
the iconic level, the wearables were
transposed to the screens where they
morphed into the graphic images and
animations – artificial spatialities and
anime-like “decorative” surfaces that
were clearly digital. We used suspended paper scrolls which had gaps between them, small intervals that broke
the seamless landscape and allowed it
to breathe as the (seated) audience was
invited to perceive the dancers actuating the projected images through the
slow or sudden displacements of the
real.
7

7 See Johannes Birringer and Michèle Danjoux, “Wearable Performance,” Digital Creativity 20:1-2 (2009), 95-113

quaisquer barreiras entre o palco e o auditório. Nós usámos este conceito juntamente com as ideias por trás dos nossos
wearables (roupas inteligentes) criadas
em espectáculos anteriores de design em
movimento.

De certa forma, UKIYO pega literalmente na ideia da dança eléctrica de
Loïe Fuller, usando os tecidos de vestidos como materiais projectores e reflectores/ressonantes, mas introduzindolhes também pequenos instrumentos
acústicos. Em Suna no Onna (2007-08),
o nosso grupo fez experiências com o
conceito de "espaço vestível", transpondo características visuais dos wearables
dos bailarinos no cenário projectado - a
paisagem de dunas que servia de cenário para a acção. O formato específico
das roupas, existentes no mundo real,
influenciaram as escolhas de movimentos a nível material, e a designer
(Michèle Danjoux) estava preocupada
com o corte e o fabrico, os pormenores, os acabamentos, a mensagem das
silhuetas, as estruturas das roupas
computorizadas e como os seus corpos
se davam dentro delas; por exemplo,
como eram coreografadas para se moverem. A nível icónico, os wearables eram
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In the new work, we wanted the garments to project sound, and the choreography to be directed at sounding
gestures with the audience intermingling in close proximity, and this required a shift from digital processing,
and complete reliance on sensortized
garments and MIDI transmission of
kinetic/physical displacements (i.e.
through the accelerometers), to a wider range of analogue techniques working through micro- and macro-sonic
articulations. The audience was invited into the interior, immersive environment, and could experience the
“recoding” techniques and the conceptual fashion design more directly.
From a bird’s eye view, the five
hanamichi were a symbolic character
in itself: I wanted to evoke an abstract
labyrinth that drew the audience into
a system of corridors. The flat and
curved screens were raised 2.5 metres
from the floor and suspended from the
grid, forming an irregular triptych for
rear projection. On these screens the
projected still/moving images unfold,
in black and white and in color. Many
of the images we shot are “portraits” of
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transpostos para os ecrãs onde se transformavam em imagens e animações
gráficas - espacialidades artificiais e
superfícies "decorativas" do estilo anime
que eram claramente digitais. Usámos
rolos de papel suspensos com espaços
entre si, pequenos intervalos que quebravam a homogeneidade do cenário e
o permitiam "respirar", enquanto o público (sentado) era convidado a ver os
dançarinos interagirem com as imagens
projectadas através de lentas ou súbitas
deslocações do real.
No novo trabalho, queríamos que as roupas projectassem sons, e que a coreografia fosse dirigida para gestos sonoros num
convívio de proximidade com o público,
o que nos obrigou a passar do processamento digital e da inteira dependência
da utilização de roupas com sensores e
transmissão MIDI de deslocações cinéticas/físicas (com acelerómetros, por
exemplo), para uma maior gama de técnicas analógicas com processos de por
articulações micro e macro-sónicas. O
público foi convidado a entrar no ambiente interior e imersivo, e pôde experimentar as técnicas de "recodificação"
e o design conceptual da roupa de uma
forma mais directa.
7

7

Vide Johannes Birringer e Michèle Danjoux (2009):
“Wearable Performance,”
Digital Creativity 20:1-2, 95-113.

the performers, composed inside the
studio or in outdoor locations. Some
of the images are historical photographs – found objects recomposed
into short animated films or layered
into composite landscapes. The runways are white and allow special lighting to illuminate them or color them
for the scenes of the dancers’ performance, which we choreographed as a
series of solos (following a particular
code of costume colors – red, white,
black/grey, silver, golden), and then as
increasingly overlapping and simultaneous duets, trios and quartets that
phased in and out of the fluid action as
well being woven into the sonic environment created by the composer and
the performers themselves.
In the scenographic process, projected
“audible prints” and our performed
characters build the narrative structure and subtexts (20th century revolutionary communist history, adapted
from Christian Kracht’s dystopian
novel Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Our “wearable” sound score connects engineering
8

8 The choreographic installation we created uses no spoken words, but references a conversation between the
Kommissär and Ofﬁcer Favre, ﬁlmed in silent black &
white/ﬁlm noir style and projected as an entr’acte with
inter-titles between Act I and Act II. UKIYO’s template
combines several historical and narrative layers, for
example the physical gestures reﬂecting Russian engineering (Gastev’s motion experiments, as they are excavated in Zielinski’s Deep Time of the Media, and some
of the sound gestures referring to Khlebnikov and zaum
as well as the Japanese ukiyo-e tradition and Hokusai’s
manga drawings; the ﬁlm noir scenes were inspired by
Kracht’s novel.

Visto de cima, os cinco hanamichi constituíam um elemento simbólico: eu pretendia evocar um labirinto abstracto
que atraísse o público para uma série
de corredores. As telas, planas e curvas, estavam 2,5 metros acima do chão
e suspensas na estrutura, formando um
tríptico irregular para serem projectadas por trás. Nestas telas surgiam imagens estáticas/em movimento, a preto
e branco e a cores. Muitas das imagens
que gravámos são "retratos" dos artistas,
compostos em estúdio ou em espaços
exteriores. Algumas das imagens são fotografias históricas - objectos encontrados e recompostos em pequenos filmes
de animação, ou sobrepostos em paisagens híbridas. As passarelas são brancas
e foram concebidas para efeitos de luz e
cor nas cenas de actuação dos bailarinos
, coreografada como uma série de solos
(seguindo um código de cores a nível de
vestuário - encarnado, branco, preto/
cinzento, prateado, dourado), seguida de
duetos, trios e quartetos sobrepondo-se
gradualmente e em simultâneo, entrando e saindo da acção fluída e entretecendo-se no cenário sónico criado pelo
compositor e pelos próprios artistas.
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history (industrial science linked to
the transrational poetry/onomatopeia
of Khlebnikov, Gastev, and Kruchonykh) to audacious protective space
suits of Cold War fashion, and the
fictional language investigated by the
African Kommissär in Kracht’s novel.
Since our ensemble had worked with
dresses incorporating wireless sensors
before, their garments affecting the
digital environment, we became fascinated by the communication system
the engineer Brazhinsky calls “smoke
language” (Rauchsprache). Here is the
scene (with inter-titles) in the short
Entr’acte fi lm that bridges Part 1 and
Part 2, with two actors appearing on
facing screens:
Language is a collection of
symbolic sounds, it originates
in a cosmos of unrecognizable
forms – which are above all,
never knowable.
But please explain to me –
how does the smoke language
function?
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No processo cenográfico, a projecção de
"estampas audíveis" e os nossos personagens constroem a estrutura e os subtextos narrativos (história revolucionária
e comunista do século XX, adaptada do
romance distópico de Kracht, Ich werde
hier sein im Sonnenschein und im Schatten.
A banda sonora "vestível" liga a história
da engenharia (ciência industrial ligada
à poesia/onomatopeia transracional de
Khlebnikov, Gastev e Kruchonykh) a
arrojados fatos espaciais protectores estilo Guerra Fria, e a linguagem fictícia
investigada pelo Komissär africano no
romance de Kracht. Como o nosso grupo
já tinha trabalhado com roupas que continham sensores wireless incorporados,
roupas essas que influenciavam o cenário
digital, ficámos fascinados com o sistema
de comunicação a que Brazhinsky chama
de "linguagem de fumo" (Rauchsprache).
Nesta cena (com texto entre as sequências fílmicas) do curto entr'acte que liga a
Parte 1 e a Parte 2, dois actores surgem
em telas opostas e dizem:
8

A linguagem consiste numa
série de sons simbólicos; tem
origem num cosmos de formas
8 A instalação coreográﬁca
que criámos não emprega palavras, mas alude a uma conversa entre o
Kommissär e o Agente Favre, ﬁlmados num ﬁlme noir
mudo a preto e branco, projectado como um entr'acte
com texto entre o primeiro e o segundo actos. O modelo de UKIYO reúne várias camadas históricas e narrativas, por exemplo os gestos físicos que reﬂectem a
engenharia russa (as experiências de Gastev com os
movimentos, conforme a “arqueologia” que os reconstrói em Deep Time of the Media, de Zielinski, e alguns
dos gestos sonoros referentes a Khlebnikov e zaum,
bem como a tradição ukiyo-e japonesa e os mangas de
Hokusai; as cenas noir foram inspiradas no romance
de Kracht.

Well, we begin to speak what we
think, we place it into the space.
Then we can look at the spoken,
we can walk around it, and finally
we can move it. Since it exists, we
can move it.
9

The plasticity of design lies at the
heart of our performance; developing
the characters (RedMutant, SpeakerWoman, HammerWoman, FactoryWoman, InstrumentWoman, Engineer, Kommissär) took many months
of rehearsal, and thus it would be
nearly impossible, given the narrative
substructure of the dance, to involve
audience participation directly. We
relinquished any overt reliance on direct interactivity that needs software
programs registering data transmission (input) and generating reactions
(output). Such a system of mapping is
indeed limiting to the complex wholeness of visual, kinetic and auditory/vocal movement, as the dancer in interactive systems needs to give too much
attention to quantitative motion or acceleration/deceleration. UKIYO questions the stability of causal patterns of
emergence that a software might operate upon within the overall system.
9

Kracht, pp. 43-44, my translation.

irreconhecíveis - que, sobretudo,
nunca são reconhecíveis.
Mas, por favor, explica-me - como
funciona a linguagem de fumo?
Começamos por dizer o que
pensamos, e colocamos a
mensagem no espaço. Assim
podemos olhar para o que foi dito,
circundá-lo e, por fim, movê-lo.
Como existe, pode ser movido.
9

A maleabilidade do design está no centro da actuação; desenvolver as personagens (MutanteVermelho, MulherFalante,
MulherMartelo, MulherFabril, MulherInstrumento, Engenheiro, Kommissär)
levou muitos meses a ensaiar, pelo que
seria quase impossível, dada a substrutura narrativa da dança, envolver directamente o público. Ocultámos qualquer
necessidade manifesta de interactividade directa que requeira programas de
software para registar a transmissão de
dados (input) e gerar reacções (output).
Um tal sistema de mapeamento vem, realmente, limitar a complexa completude
do movimento visual, cinético e auditivo/vocal. Uma vez que o artista, nos sistemas interactivos, precisa de dar muita
atenção ao movimento quantitativo ou
9

Kracht, pp. 43-44.
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When we thought of data or numbers,
we tended to imagine them in plastic
and musical terms. Heterogeneous design inspirations were brought to the
scenographic, choreographic, filmic
and musical process our ensemble
engaged. Composer Oded Ben-Tal
conducted early tests with percussive
gestures that we motion-captured to
obtain data for sonic output.
Such kinetic data could be combined
with physical recording gestures the
dancers performed, but we decided not
to use motion capture data since the
acoustic and live electronic performances created much stronger plastic
and sensual rhythms than we could
achieve by triggering digital effects.
We concluded that kinaesthetically
and proprioceptively, gestural interactivity with real-time environments
can deflect both from the physical
virtuosity or embodied expressiveness
of the performer and from the unpredictable qualities and metaphoric
richness of moving scenographies
(films, layered animations, networked
video streams). In the poetic context
of our performance, we preferred not
to work with direct mapping and
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à sua aceleração/desaceleração. UKIYO
questiona a estabilidade de padrões causais da emergência que um programa de
software pode manipular dentro do sistema geral. Quando pensámos em dados
ou números, a tendência foi imaginá-los
em termos plásticos e musicais. Convocámos inspirações heterogéneas de
design para o processo cenográfico, coreográfico, fílmico e musical engendrado pelo nosso colectivo. O compositor
Oded Ben-Tal foi responsável por experiências seminais com recurso a gestos
de percussão que registámos ao nível
dos movimentos para obter dados para
o output sónico.
Os dados cinéticos podiam ser combinados com gravações de gestos dos
dançarinos, mas optámos por não usar
os dados de captura de movimentos,
visto que as actuações electrónicas
acústicas e ao vivo criavam ritmos maleáveis e sensuais muito mais fortes do
que aqueles que conseguíamos produzir com os efeitos digitais. Concluímos
que, cinestética e proprioceptivamente,
a interactividade gestual com ambientes em tempo real pode desviar-se quer
do virtuosismo físico ou expressividade
corpórea do artista , quer das qualidades imprevisíveis e da riqueza meta-

causal feedback. Our audience experiences “moveability” as a virtuality that
was not overdetermined, in the sense
in which digital programs determine,
for example, the principal directions
and speed of images: forwards, backwards, slow, fast, freeze.
In UKIYO, surprising and indirect
relationships happen in a polyphonic
manner: sounds and voices counterpoint, and also decenter, the visual
medium. Interfaces require the “between” – the sense of convergence,
grasping and letting go, a facing of one
another, a touching and listening that
also imply proximity, a closeness as in
an embrace when I allow the body to
touch another body, sensing the other
through the clothes. A continuity is
experienced in such moments, perhaps
in an intimacy we don’t immediately
know. We don’t think of being intimate with technological devices, or
being physically close to someone at a
remote distance, even as our senses obviously extend into space and connect
us to what we cannot see. In our design, garments and accessories become
both intensive and extensive instruments of performance that are played

fórica das cenografias em movimento
(filmes, animações, vídeos transmitidos
em rede).
No contexto poético do nosso espectáculo, preferimos não trabalhar com mapeamento directo ou feedback causal. O
nosso público experimena a “mobilidade” como uma virtualidade que não foi
previamente condicionada – no sentido
em que, por exemplo, os programas digitais condicionam a direcção e velocidade
principais das imagens: câmara lenta ou
rápida, congelamento da imagem...
Em UKIYO, relações surpreendentes
e indirectas sucedem-se de forma polifónica: há um contraponto de sons e
vozes, descentralizando também o meio
visual. Os interfaces requerem o "intermédio" - a sensação de convergência;
agarrar e deixar ir; enfrentar a outra
pessoa; uma forma de tocar e de ouvir
que implique também proximidade;
uma contiguidade como a de um abraço, quando permito que um corpo toque
outro, sentindo o outro através das roupas. Há como que uma sensação de continuidade nesses momentos, talvez uma
intimidade que não apreendemos de
imediato. Não pensamos numa relação
de intimidade com aparelhos tecnológi-
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in midst of the audience crowding the cos, ou em estarmos fisicamente próximos de alguém a uma distância remota,
installation.
mesmo quando os nossos sentidos se
The crowding also amplifies the estendem evidentemente no espaço e
space, and connects all of us, through nos ligam àquilo que não conseguimos
the particular ways of walking, hear- vislumbrar. No nosso plano, as roupas e
ing in, and looking, pausing, moving os acessórios tornam-se instrumentos inabout. Speaking of “engineering” in tensivos e extensivos, usados no meio do
our design, therefore, implies a touch público que assiste ao espectáculo.
of irony insofar as we are concerned A proximidade também amplifica o esmore with social choreography than paço, e interliga-nos, através das formas
human factors design, hard-wiring or de andar, escutar, olhar, pausar e mover
transduction. Obviously, the dancers de cada pessoa. Falar de "engenhawear functional as well as dysfunc- ria" no nosso design sugere, portanto,
tional or obsolescent sound devices, um toque de ironia, na medida em que
but the aesthetic emphasis is always nos preocupamos mais com a coreograon the particular character of move- fia social do que com a concepção dos
ment, not on the technology. One factores humanos, ligações por cabo ou
particular idea for the design was to transduções. Obviamente, os bailarinos
build small speakers of various sizes usam aparelhos de som funcionais, mas
as sound transmitters into the gar- também disfuncionais ou obsoletos, mas
ments, and to explore the visual aes- o ênfase estético está sempre no tipo parthetic of audio technology. Dancer ticular de movimento, não na tecnologia.
Anne-Laure Misme was given a set Uma ideia que tivemos para o design foi
of inverted, dysfunctional speakers fazer pequenas colunas de som de vários
to wear on her breasts; Helenna Ren tamanhos e usá-las como transmissores
performed a choreography with two de sons nas roupas, e explorar a estética
larger, sound emitting speakers which visual da tecnologia sonora. Anne-Laure
she balanced on a yoke placed on her Misme, a bailarina, recebeu um conjunshoulders. Caroline Wilkins performs to de colunas invertidas e disfuncionais
live on an amplified bandoneon in
10

10

10

The phrase “hearing in” is indebted to Tim Ingold’s persuasive account of the experience of sound in movement,
experienced, like breath or like the wind, as a movement
of coming and going, inspiration and expiration. See
“Against Soundscape,” in Angus Carlyle (ed.), Autumn.
Leaves: Sound and the Environment in Artistic Practice
(Paris: Double Entendre, 2007), pp. 10-13.

10 A expressão "escutar" deve-se ao relato persuasivo
que Tim Ingold deu da experiência do som em movimento, sentida, como a respiração ou o vento, como
um movimento de entrar e sair, inspiração e expiração.
Ver Angus Carlyle (2007): “Against Soundscape”, in Autumn. Leaves: Sound and the Environment in Artistic
Practice, ed. Paris: Double Entendre, pp. 10-13.

Act 1, while in Act 2 her entire dress
is designed as a bandoneon opening
up and revealing, down her spine, a
black leather strip with built-in speakers. Ren and Wilkins thus perform
with wires, their amplified body/instruments connected to the sound
system and into the sonic and image
processing environments performed
live by Ben-Tal, Sandy Finlayson,
Doros Polydorou and myself on the
laptops. Analogue and digital processes, in which the sound-gestural
choreography interacted with the vis-ual and audible scenography, with
sonic diffusion, progression and image-movement in the projected environment as a whole, combined to create what we thought of as the ‘curved
atmosphere’ of UKIYO.

para usar nos seios; Helenna Ren dançou
com duas colunas maiores que equilibrava sobre um jugo que carregava nos ombros. Caroline Wilkins toca ao vivo um
acordeão amplificado no primeiro acto.
No segundo acto, todo o seu traje foi concebido com a forma de um acordeão que
abria e revelava, pelas costas abaixo, uma
faixa preta de cabedal com colunas incorporadas. Ren e Wilkins actuam com
cabos, com os seus corpos/instrumentos
ligados ao sistema de som e aos cenários
sónicos e de processamento de imagem,
controlados ao vivo durante o espectáculo por Ben-Tal, Sandy Finlayson, Doros
Polydorou e por mim nos computadores
portáteis. Processos analógicos e digitais,
onde a coreografia sonoro-gestual interagia com a cenografia visual e audível,
a difusão sónica, a progressão e movimento de imagens no cenário projectado
como um todo, misturavam-se para criar
aquilo que foi por nós concebido como o
"cenário curvo" de UKIYO.
Tradução de Ana Filipa Vieira
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THE COMFORT OF
STRANGERS: ON MY
BLUEBERRY NIGHTS

{ }
josé duarte

‘I don’t know how to begin ‘cause the story is
so old’ Norah Jones
1. New York by Night I
‘How do you say goodbye to someone you
can’t imagine living without?’ asks Elizabeth
(Norah Jones) in voice-over before leaving
the café in New York, run by Jeremy (Jude
Law), to start her journey from east to west,
throughout the American landscape. Th is is
the basic plot of My Blueberry Nights (2007),
the fi rst full-length fi lm in English directed
by Wong Kar-wai, also known for his other
fi lms like Chungking Express (1994), In the
Mood for Love (2000) or 2046 (2004).
My Blueberry Nights is the story of a girl who
goes soul-searching after discovering her boyfriend has left her for another woman. As the
movie opens we are presented with an image
of trains running back and forth, like the lives
of the protagonists, particularly Elizabeth who
will be going on a road trip to find herself.
While she is trying to recover from the ended
affair the café becomes a safe haven where
Jeremy and her end up developing a bond that
revolves around their mutual understanding

The Comfort of Strangers: Sobre My
Blueberry Nights (2007)
de Wong Kar-wai
‘I don’t know how to begin ‘cause the
story is so old’ Norah Jones
1. Nova Iorque à Noite I
‘Como dizemos adeus a uma pessoa sem
a qual não conseguimos viver?’ é a questão que Elizabeth (Norah Jones) coloca
em voz-off, antes de deixar o café de Jeremy (Jude Law) em Nova Iorque, partindo de Este para Oeste numa viagem
através da paisagem americana. Esta é a
narrativa principal de My Blueberry Nights (2007), a primeira longa em Inglês
do realizador Wong Kar-wai, conhecido por fi lmes como Chungking Express
(1994), In the Mood for Love (2000) ou
2046 (2004).
My Blueberry Nights é a história de Elizabeth, uma rapariga que parte numa viagem de auto-descoberta, após saber que
o seu namorado está com outra mulher.
A ideia de viagem é apresentada logo no
início em que a câmara foca comboios de
um lado para o outro, como as vidas dos
protagonistas, especialmente a de Eliza-

of their dreams, their lost opportunities,
their loneliness and, of course, food.
The fi lm is also a tale of urban isolation, a
‘nocturnal broken poem of love’ (Totaro,
2008) where people are trying to find each
other. Likewise, it is about chance, the importance of the transience of life, memory,
time and making choices as Jeremy explains
about a bowl of keys he saves:
~ Most of the time, the keys stay in the jar.
~ Well why do you keep them?
~ You should just throw them out.
~ No. No, I couldn’t do that.
~ Why not?
~ If I threw these keys away then those
doors will be closed forever and that
shouldn’t be up to me to decide.
Should it? […]
~ Everything has a reason. It’s like these
pies and cakes. At the end of every night
the cheesecake and the apple pie are
always completely gone.
~ The peach cobbler and the chocolate
mousse cake are nearly finished, but
there’s always a whole blueberry pie left
untouched.
~ So what’s wrong with the blueberry pie?
~ There’s nothing’s wrong with the
blueberry pie, it’s just people make other
choices. You can’t blame the blueberry pie,
it’s just no one wants it.
~ I want a piece.

(My Blueberry Nights, 2007)

beth que irá partir numa viagem para se
reencontrar.
Enquanto ela recupera do fim da relação
amorosa o café serve-lhe de refúgio onde
estabelece com Jeremy uma cumplicidade baseada nos seus sonhos, nas oportunidades perdidas, na solidão e, claro, em
comida.
O fi lme é uma narrativa sobre o isolamento urbano, “um poema nocturno
de amor desfeito” (Totaro, 2008), onde
as pessoas tentam encontrar-se umas às
outras. Também é sobre o acaso, a importância da transitoriedade da vida, a
memória, o tempo e as escolhas que fazemos, tal como Jeremy refere acerca da
taça cheia de chaves que ele guarda:
~ Most of the time, the keys stay in
the jar.
~ Well why do you keep them?
~ You should just throw them out.
~ No. No I couldn’t do that.
~ Why not?
~ If I threw these keys away then
those doors will be closed forever
and that shouldn’t be up to me to
decide. Should it? […]
~ Everything has a reason. It’s like
these pies and cakes. At the end of
every night the cheesecake and the
apple pie are always completely gone
~ The peach cobbler and the
chocolate mousse cake are nearly
finished, but there’s always a whole
blueberry pie left untouched.
~ So what’s wrong with the
blueberry pie?
~ There’s nothing’s wrong with the
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These keys, as well as the blueberry pie, represent a major metaphor in the fi lm for the
choices and opportunities in life. Jeremy is
included in that metaphor, since he also keeps
his keys in the bowl, a symbol of a past he had
with Katya (Cat Power), a Russian girl.
Before Elizabeth’s departure we see a hand,
probably her own, opening the door of the
café and then, after hesitating, closes it, deciding to take the ‘longest way to cross the
street’ (My Blueberry Nights, 2007).
Throughout Elizabeth’s journey Wong Kar-wai
chooses to use different colors for distinctive
environments in order to represent the places
she visits, as Gary Bettison suggests:
Each plot phase in My Blueberry Nights
is assigned a dominant colour scheme – deep
blues and greens in New York; hot reds
and oranges in Memphis; golds and tans in
Nevada and Vegas. (Bettison, 2010: 17)
Notice how, for instance, the café in New
York is filmed in a way very similar to Edward
Hopper’s paintings Automat (1927) or Nighthawks (1942), emphasizing urban alienation,
depicting an almost anonymous city.
As Donato Totaro (2008) notes, the camera
presents the café as an abstract place, impersonal and saturated with colors, bleeding
neon lights, hot color temperature, capturing
the characters in blurred areas and fragmentary images as seen on the CCTV camera
that Jeremy continuously tries to fi x.
Wong Kar-wai uses this visual complexity to

blueberry pie, it’s just people make
other choices. You can’t blame the
blueberry pie, it’s just no one wants
it.
~ I want a piece.
As chaves, tal como a tarte, representam
uma importante metáfora para as escolhas e oportunidades na vida. Jeremy
também se inclui na metáfora, uma vez
que é ele que guarda as chaves, símbolo de um passado inacabado com Katya
(Cat Power), uma rapariga Russa.
Antes da partida de Elizabeth vemos
uma mão, provavelmente a dela, a abrir
a porta do café e depois, hesitando, voltar a fechá-la, com a decisão de que “irá
tomar o caminho mais longo para atravessar a estrada”.
Ao longo da viagem de Elizabeth, Wong
Kar-wai usa cores diferentes para cada
ambiente, de forma a representar os lugares que ela vai habitando, tal como
refere Bettinson:

Each plot phase in My Blueberry
Nights is assigned a dominant
colour scheme – deep blues and
greens in New York; hot reds and
oranges in Memphis; golds and tans
in Nevada and Vegas.

(Bettison, 2010: 17)

Repare-se como, por exemplo, o café em
Nova Iorque está filmado de forma a relembrar os quadros Automat (1927) ou
Nighthawks (1942) de Edward Hopper,
chamando assim uma maior atenção sobre o aspecto da alienação urbana, pintando uma cidade praticamente anónima.
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illustrate a particular expressive force that is
not seen in the characters (Teo, 2005). As
a master of time, like Dennis Lim refers to
him, he enjoys playing with visual clarity and
obscurity, showing solitary bodies floating
and lingering in an abstract place. Elizabeth
on her solitary journey will encounter new
places and new characters, further enhancing
this aspect.
Oddly enough, My Blueberry Nights is a road
movie (an example of Wong Kar-wai working with a traditional American genre), where
the road is nearly inexistent, mostly displaying interiors and a closed dark atmosphere,
like in Memphis, the first place where we see
Elizabeth listening to others while trying to
deal with her own problems.
2. Memphis: Day and Night
‘Try just a little bit of tenderness/ that’s all
you got to do’ Otis Redding
In Memphis, Lizzie (she changes her name)
becomes the servant and not the one who is
served, by day she works in a café and by night
bartends. Here, she does not have time to
think about what happened in her life, which
makes it much easier for her to move ahead.
Meanwhile, Lizzie writes postcards to Jeremy
while he tries to contact her by phone but
unsuccessfully. Miscommunication between
two people will reoccur in this part of the
fi lm when Wong Kar-wai tells the sad story
of Arnie (David Strahaim) and Sue Lynne
(Rachel Weisz), a couple who has separated.
1

1

This section is also a tribute to Tennessee Williams. In
fact, throughout the ﬁlm, Wong Kar-wai makes several
references to icons of the American culture, from music
to literature and ﬁlm. Williams is just an example, but we
could also refer to Robert Frank or Jack Kerouac. In My
Blueberry Nights Wong Kar-wai presents us with a ‘slice’
of Americana.

Tal como Donato Totaro (2008) nota a
câmara apresenta-nos o café como um
local abstracto, impessoal e saturado de
cores, as luzes néon sangrando, a temperatura de cor quente, capturando as personagens em áreas desfocadas e imagens
fragmentadas, como se pode observar na
câmara de segurança que Jeremy continua a arranjar insistentemente.
Wong Kar-wai usa esta complexidade
visual para mostrar uma força particularmente expressiva que não pode ser encontrada nas personagens (Teo, 2005).
Enquanto mestre do tempo, como refere
Dennis Lim, Kar-wai gosta de jogar com
a claridade e obscuridade visual, onde
nos revela corpos solitários a flutuar num
espaço abstracto. Exemplo disso serão os
locais e as personagens que Elizabeth irá
conhecer na sua solitária viagem.
Curiosamente, My Blueberry Nights é um
road movie (um exemplo de Wong Karwai a trabalhar com um género tradicionalmente Americano) onde a estrada
é praticamente inexistente, pois é um
fi lme de interiores com um ambiente fechado e obscuro, como em Memphis, o
primeiro lugar onde vemos Elizabeth a
ouvir os outros, enquanto tenta lidar com
os seus próprios problemas.
2. Memphis: Dia e Noite

Just try a little bit of tenderness/
that’s all you got to do Otis Redding
Em Memphis, Lizzie (ela muda o seu
nome) torna-se a pessoa que serve e não
a que é servida, uma vez que trabalha de
dia num café, e de noite num bar. Nesta
cidade ela não tem tempo para pensar nos
1

1 Esta secção do ﬁlme é uma homenagem a Tennessee

Williams. De facto, ao longo do ﬁlme, Wong Kar-wai
faz várias referências a ícones da cultura Americana,
desde música e literatura ao ﬁlme. Williams é apenas
um exemplo, como poderiam ser os nomes de Robert
Frank ou Jack Kerouac. Em My Blueberry Nights Wong
Kar-wai mostra-nos uma parte da Americana.
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Arnie, a police oﬃcer by day, drinks himself
to stupor every night, in order to ease the pain
of knowing that his wife is with another man.
He keeps a tab that he will never pay because,
one night, he lashes out at his wife, after beating her boyfriend, and ends up being in a fatal
car accident.
After Arnie’s death, Sue Lynne takes his
place at the bar, drinking herself to oblivion.
When Lizzie takes her home that night, Sue
Lynne wonders: ‘How will people remember
Arnie?’, recalling how she met him and how
she still loved him. Curiously enough, Arnie
died in the same place where Sue Lynne and
him met for the very first time.
After paying Arnie’s tab, she asks Lizzy to
post the tab back up at the bar, functioning as
a memorial and, therefore, a way of remembering him, as Donato Totaro comments:
As Sue Lynne wonders, “How will people
remember Arnie?” The bar he frequented
has a memorial in the bar’s storefront which
the camera reveals briefly in one of its many
lateral movements. Elizabeth also wonders
as she writes in a letter to Jeremy, how
will you remember me, as the woman who
ate blueberry pies or the jilted lover? Hence
memory remains an important element
to Wong Kar-wai. Elizabeth learns that
people do have the ability to change or
perform minor acts of redemption.

(Totaro, 2008: 1)

Even though Sue Lynne ‘closed the door’ on
Arnie it seems like all that was needed was

seus próprios problemas, o que a ajuda a
seguir em frente. Entretanto, Lizzie escreve postais a Jeremy que a tenta contactar via telefone, mas não consegue,
um exemplo da não comunicação entre
as personagens. Uma temática recorrente
no fi lme e na triste história, que Kar-wai
nos conta, de Arnie (David Strathairn)
e Sue Lynne (Rachel Weisz), um casal
separado.
Arnie, um polícia de dia, bebe até cair
durante a noite, na tentativa de eliminar
a dor de saber que a sua mulher está com
outro homem. Ele tem uma conta aberta que nunca irá pagar, pois uma noite,
após ter batido no namorado de Sue
Lynn, irrita-se com ela, e acaba por ter
um acidente fatal.
Após a morte de Arnie, Sue Lynne toma
o seu lugar no bar bebendo até cair.
Quando Lizzie a acompanha a casa Sue
Lynne pergunta: “How will people remember Arnie?”, relembrando como se
conheceram e como ela ainda o amava.
Curiosamente, Arnie morre no mesmo
lugar onde ele e Sue Lynne se conheceram pela primeira vez.
Após pagar a conta de Arnie, Sue Lynne
pede a Lizzie que mantenha os papéis
da conta no bar. Estes irão funcionar
enquanto memorial do seu ex-marido e,
por isso mesmo, uma forma de o lembrar, tal como Donato Totaro comenta:

Wong Kar-wai however, continues
to care about Arnie even when
dead. As Sue Lynne wonders, “How
will people remember Arnie?” The
bar he frequented has a memorial in
the bar’s storefront which the camera
reveals briefly in one of its many
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a ‘bit of tenderness’, as Otis Redding sings
in the soundtrack. Right from the beginning
the oranges and reds involving the character’s
faces predict a tragedy. Nevertheless, Sue
Lynne seems to redeem herself by wanting to
preserve Arnie’s memory.
The road, or better yet, the places alongside
the road, seem to offer a time and space to
explore Lizzie’s tensions and problems, as she
considers each of the character’s lives, preserving their memory in her postcards, impeding their disappearance forever in time, as
Wong Kar-wai does with the fi lm, capturing
their stories on screen.

lateral movements. Elizabeth also
wonders as she writes in a letter to
Jeremy, how will you remember me,
as the woman who ate blueberry
pies or the jilted lover? Hence
memory remains an important
element to Wong Kar-Wai.
Elizabeth learns that people do have
the ability to change or perform
minor acts of redemption.

2

3. Las Vegas: Night and Day
‘Thrust people, but always cut the cards’

Leslie

Elizabeth, now Beth, continues her westward journey, as she finds another job as a
waitress in a casino, in order to save up for
a car to complete her journey. In Las Vegas,
Beth meets Leslie (Natalie Portman), a poker
player who has lost all her money and who
convinces Beth to lend her the cash she needs
to play again, with the promise of returning
the money, plus a third of the winnings or,
if she looses, the car she owns. After having
lost, Leslie hands the car over to Beth with
the condition that she gives her a ride.
En route, in a Thelma and Louise (1991) reference, on Highway 50, the loneliest road in
America, Leslie discovers that her father has
passed away, but she believes it is a plot to lure

2

The ﬁlm’s original soundtrack is made up of songs
by American musicians. It can be seen as one great
pop song, where all the songs play a vital role. As Emily
Yueh-yu Yeh and Lake Wang Wu (2007) observe, music
is, in fact, a major concern for Wong Kar-wai, because
it allows him to create a space where different geographies, cultures and histories are intertwined.

(Totaro, 2008: 1)

Apesar de Sue Lynne ter “fechado a porta” a Arnie, tudo o que era necessário era
a “bit of tenderness”, como refere Otis
2
Redding na banda sonora. Embora o
uso de vermelhos e laranjas que envolvem a cara das personagens anunciasse
tragédia, Sue Lynne parece atingir, de
alguma forma, a redenção ao querer preservar a memória de Arnie.
A estrada, ou melhor, os lugares ao longo da estrada, parecem oferecer um lugar
e um tempo para explorar as tensões e
problemas de Lizzie, à medida que ela
reflecte sobre a vida das personagens,
mantendo a memória deles viva ao escrever os postais, impedindo o seu desaparecimento para sempre no tempo, da
mesma forma que Wong Kar-wai o faz
ao registar as suas histórias na tela.
3. Las Vegas: Night and Day
‘Thrust people, but always cut the cards’
Leslie
Elizabeth, agora com o nome Beth,
continua a sua viagem em direcção a

2

As músicas usadas neste ﬁlme são de autores americanos. Todo o ﬁlme pode ser visto como uma grande
canção pop, pois a música aqui tem um papel muito
importante. Tal como Emily Yueh-yu Yeh e Lake Wang
Wu (2007) observam, a música é uma das grandes
preocupações de Kar-wai, uma vez que o permite criar
um espaço onde as diferentes geograﬁas, histórias e
culturas se interligam.
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her home. However, upon learning the truth,
Leslie confesses that she had really won the
card game and helps Beth buy a car to return
to New York.
Leslie is yet another lonely character in the
film who is always on the move, afraid of confronting her father (although we get the feeling
that he really loved her) and it is only after his
death, that she manages to face reality. A common feature between all the characters is that
they do not share any meaningful communication with anyone, as Donato Totaro observes:
The loneliness that all the substantial characters feel in My Blueberry Nights is represented in the fact that none of the characters
have any meaning ful communication with
anyone. Jeremy talks on the phone with people, but never with people in his café, any
more than ‘good night.’ Arnie is drunk most
of the time and only has meaning ful talk
with Elizabeth; and Leslie talks the usual
male posturing talk during the poker games,
but only engages in human discourse with
Elizabeth. Even when she gets to her father
he is dead and hence she cannot do anything
more than cry. (Totaro, 2008: 1)
It apparently seems like Elizabeth is the one
who binds all the other characters, also experiencing loss, which means she understands
how they feel. It is in fact this comfort shared
between and from these strangers that allows
Elizabeth to discover herself and, in the end,
the acceptance that life must go on.

Oeste, onde irá trabalhar como empregada de um casino. Ela está a poupar
dinheiro para um carro, de forma a
poder completar a sua viagem. Em Las
Vegas, Beth conhece Leslie (Natalie
Portman), uma jogadora de póquer que
perdeu todo o seu dinheiro e que convence Beth a emprestar-lhe mais. Caso
ela ganhe paga-lhe de volta e ainda lhe
dá um terço de tudo o que ganhar. Se
perder, Beth fica com o seu carro. Ela
acaba por perder e dá o seu carro a Beth,
na condição de que esta lhe dê boleia.
Enquanto viajam de carro, numa referência a Thelma and Louise (1991), pela
auto-estrada 50, a estrada mais solitária
na América, Leslie descobre que o seu
pai está morto, mas pensa que é mais um
truque dele para que ela volte a casa. Contudo, após descobrir a verdade Leslie acaba por confessar ter ganho o jogo e ajuda
Beth a comprar um carro para voltar a
Nova Iorque.
Leslie é mais uma figura solitária, sempre em movimento, com receio de enfrentar o pai (embora tenhamos a sensação de que ele gostava dela) e, só após
a sua morte, consegue enfrentar a realidade.
Uma característica comum a todas as
personagens é a de que elas não conseguem comunicar de forma substancial
com outros, tal como Donato Totaro
aponta:

‘The loneliness that all the substantial characters feel in My Blueberry
Nights is represented in the fact that
none of the characters have any meaningful communication with anyone.
Jeremy talks on the phone with people, but never with people in his café,
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4. New York by Night II
‘How do you say goodbye to someone you can’t
imagine living without?’ Elizabeth never said
goodbye, she just walked away, but eventually
returned. The fi lm ends where it begins, with
Elizabeth returning to New York. Now that
Jeremy has thrown away all the keys, representing the complete dissolution of the past,
and resolves his unfinished relationship with
Katya, he can move forward.
As always, Jeremy waits for Elizabeth inside
the café with a slice of blueberry pie and ice
cream. The two lonely characters, adrift in
fragmentary space, converge to each other in
the final scene. Elizabeth is asleep, she has
cream on her lips and Jeremy slowly leans his
head towards her, kissing her from the other
side of the counter.
The scene, known as ‘the kiss’, does not
conclude the fi lm. Now that the past is gone,
Elizabeth is able to move on with her life. The
‘story’, as Norah Jones puts it, is actually very
old, because it is a story of emotional pain and
recovery, a story of love and self-discovery.
Wong Kar-wai fi lms the past and the present
in the same instant, showing us ‘slices’ of several lives from Memphis, Nevada and New
York, in a cross-country road movie, from the
Atlantic to the Pacific and back again, in order to present the possibilities of destiny and
the transience of life.
He preserves the memory of all these characters that inhabit My Blueberry Nights’ universe leaving some doors open, while others
are closed: Sue Lynne leaves town, Leslie
3

3

This scene already happened right at the beginning of
the ﬁlm although we cannot see the actual kiss because
Jeremy’s face covers it up, thus leaving a certain doubt
to the viewer.

any more than ‘good night.’ Arnie is
drunk most of the time and only has
meaningful talk with Elizabeth; and
Leslie talks the usual male posturing
talk during the poker games, but only
engages in human discourse with Elizabeth. Even when she gets to her father he is dead and hence she cannot
do anything more than cry’. (Totaro,
2008: 1)

Elizabeth parece ser aquela que une todas estas figuras. Também ela experienciou a dor da perda, o que a ajuda a compreender melhor os outros. É, de facto,
este conforto entre e daqueles que são
estranhos uns aos outros que permite a
Elizabeth compreender-se melhor e, no
fim, aceitar que a vida continua.
4. Nova Iorque à Noite II
‘Como dizemos adeus a uma pessoa sem
a qual não conseguimos viver?’ Elizabeth não disse adeus, ela só se afastou,
mas, eventualmente, regressou. O fi lme
começa onde acaba. Elizabeth retorna a
Nova Iorque.
Agora que Jeremy atirou as chaves fora,
metáfora para a dissolução do passado, e
resolveu a situação com Katya, ele pode
seguir em frente. Jeremy está no café, um
pedaço de tarte de mirtilo com gelado a
aguardar constantemente a chegada de
Elizabeth. As duas personagens solitárias, à deriva no espaço fragmentário,
covergem uma para a outra na cena final.
Ela está a dormir, tem gelado nos lábios,
Jeremy inclina vagarosamente a cabeça
na sua direcção, beijando-a do outro lado
do balcão.

3

Esta cena já aconteceu logo ao início do ﬁlme, embora não seja possível ver Jeremy a beijar Elizabeth,
uma vez que a cabeça dele cobre por complete a cara
dela, deixando assim o espectador em dúvida.

{108

drives away in the car that her father left her
and Elizabeth (now using her real name once
again) recovers her true unique self and becomes more determined.
Elizabeth took the longest path to get here,
but all was worth it as she comments at the
end of the fi lm: ‘It took me nearly a year to get
here. It wasn’t hard to cross that street after
all. It all depends who’s waiting for you on
the other side’, just as you open another door.

A cena, conhecida com o nome de “O
3
beijo”, não conclui o fi lme. Agora que o
passado não atormenta o presente, Elizabeth pode seguir com a sua vida. A
“história”, tal como Norah Jones refere,
é, de facto, muito antiga, porque é uma
história de dor emocional e de como se
recupera dela, uma história de amor e
auto-descoberta.
Wong Kar-wai filma o passado e o presente num mesmo instante, mostrando-nos partes de vidas situadas em Memphis, Nevada ou Nova Iorque num road
movie que atravessa o país, desde o Atlântico ao Pacífico e vice-versa, de forma a
mostrar-nos as possibilidades da vida e a
sua transitoriedade.
Ele preserva a memória de todas aquelas personagens que habitam o universo
de My Blueberry Nights deixando algumas portas abertas e outras fechadas:
Sue Lynne deixa a cidade, Leslie faz-se
à estrada no carro que o pai lhe deixou
e, Elizabeth, agora de novo com o seu
nome original, recupera o seu eu verdadeiro e único, tornando-se mais determinada na vida.
Elizabeth tomou o caminho mais longo
para chegar até aqui, mas valeu a pena,
tal como ela comenta no fim do fi lme:
“It took me nearly a year to get here. It
wasn’t hard to cross that street after all.
It all depends who’s waiting for you on
the other side”, tal como quando se abre
outra porta.
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SELF-PORTRAIT,
UM RETRATO
AUTOMÁTICO

{ }
ana mendes

voice-over (vo)

Self-Portrait, An automatic portrait

ana

Do you like machines?

Do you like machines?
I like them.
vo

Why do you like machines?
ana

voice-over (vo)
ana

I like them.
vo

Why do you like machines?
ana

They are a mechanism. Just
like people. A group of people
works like a machine.

They are a mechanism. Just like
people. A group of people works
like a machine.

Sarajevo. Quarto de hotel, ruas apertadas,
ruas estreitas, pessoas com bigode, sem bigode, estranhos; despertadores, polícias, espingardas, pequeno-almoço. Estranhos, tudo estranho. O cenário de mais uma apresentação
de Self-portrait. Podia ser uma peça dentro da
peça, um capítulo de uma encenação. É neste
ambiente que ela existe. Em Lisboa, Londres
ou Madrid. Em todas as cidades onde as pessoas são tratadas como máquinas, em que o
controlo se faz por números.
Foi também assim, neste ambiente, que a peça
foi desenvolvida. Na Irlanda, na residência
Make, entre estranhos que depressa se tornam conhecidos.
Self-portrait foi um acidente de percurso na

Sarajevo. Hotel room, cramped streets,
narrow streets, people with moustaches, people without moustaches, strangers; alarm clocks, police oﬃcers, riffles, breakfast. Strangers, everything is
strange. The set of another Self-portrait
performance. It could be a play within
a play, a chapter of a staging. It exists
in this setting. In Lisbon, London or
Madrid.In every city where people are
treated like machines, where control is
made by numbers.
It was also like this, in such a setting,
that the play evolved. In Ireland, at
Make residency, among strangers who
quickly became acquaintances.
Self-portrait was a happenstance in my
career, nothing was planned. I look back,
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minha carreira, nada foi planeado. Olho para
trás, vejo o início, mas não avisto o fim. Tudo
começou com uma residência no Tyrone Guthrie
Centre, em Annaghmakerrig, onde me propus
desenvolver uma peça sobre a identidade de
um país, protagonizada pelo regresso de dois
irmãos à terra natal.
Na Irlanda, percebi que a minha peça pouco
ou nada tinha a ver com o espírito da residência que era especializada em performance. Resolvi, por isso, mudar o meu projecto,
procurando desenvolver uma peça que tivesse
mais a ver com o contexto em que estava inserida e aprender algo de novo.
Um dos mentores da residência – Vivi Tellas –
sugeriu que desenvolvesse um projecto sobre a
minha identidade, o que recusei de imediato,
pois nunca quis escrever sobre mim, directa
ou indirectamente. Sempre achei que as minhas peças eram sobre o outro. Nunca quis
também inspirar-me em pessoas conhecidas,
sempre achei que lhes roubava a identidade,
que não seria justo usar pessoas reais em histórias de ficção, pois isso teria implicações na
vida daquelas.
No entanto, após uma noite de sono naquele casarão onde estávamos isolados, pensei

I see the beginning, but I can’t catch a
glimpse of the end. It all began with a
residency in Tyrone Guthrie Centre, in
Annaghmakerrig, where I set myself to
write a play about the identity of a country, centred on two brothers returning to
their homeland.
While in Ireland, I understood that my
play had little or nothing to do with the
spirit of the residence, which was all
about performance. Thus, I decided to
change my project and tried to write a
play that had more to do with the context I found myself in, trying to learn
something along the way.
One of the mentors of the residence –
Vivi Tellas – suggested that I make a
project about my identity, which I immediately refused, since I never wanted
to write, directly or indirectly, about
myself. I always thought my plays were
about the other. I also never wanted to
take inspiration from known people. I
always thought I would be stealing their
identity, that it wouldn’t be fair to use
real people in fictional stories since it
would have implications on their lives.
However, after a night’s sleep in that big
secluded house, I thought that it might
not be such a bad idea to write a play
about my identity by using my personal

Sempre achei que as minhas peças
eram sobre o outro. Nunca quis também
inspirar-me em pessoas conhecidas,
sempre achei que lhes roubava
a identidade (...)

I always thought my plays were
about someone else. I also never
wanted to take inspiration from
known people. I always thought
I would be stealing their
identity (...)
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que talvez não fosse má ideia desenvolver
uma peça sobre a minha identidade, usando
os meus registos pessoais. Por uma razão até
aí misteriosa, sempre guardei os meus dados,
construindo quase uma colecção automática
– exames médicos, radiografias, cartões da
escola e similares. Os exames médicos – particularmente as radiografias – sempre me fascinaram, por um lado, pela linguagem cifrada
que têm, como se a língua dos médicos fosse
um código fechado acessível apenas a máquinas, não a pessoas, e, por outro lado, pelo som
das palavras, que parece formar uma lengalenga abstracta, que não visa produzir conhecimento, mas apenas ruído, quase como uma
máquina.
Ademais, também pretendia reflectir sobre
todos os questionários que as pessoas têm de
responder ao longo da vida e sobre o destino
que é dado a todos os dados recolhidos. Hoje
em dia a colecta de dados que as mais diversas instituições impõem aos cidadãos assume
proporções babilónicas. Em qualquer acto da
nossa vida pública (e privada) temos de revelar a nossa biografia toda, ao mais ínfimo
pormenor e de uma forma repetitiva, como
se não existisse uma memória; estamos sempre no nível zero e a ele retornamos. De cada
vez que vamos ao médico, temos de responder às mais diversas perguntas – se vamos à
casa de banho, se temos sexo regularmente,
se alguém tem cancro na nossa família, se temos tendências suicidas, se lavamos as mãos,
se fazemos isto e aquilo, a lista continua, e o

records. Until then, for some strange
reason, I always kept my data, almost
building up an automatic collection –
medical exams, x-rays, student cards,
and the like. I always had a fascination
for medical exams – x-rays, in particular – since, on the one hand, they are an
encrypted language, written in a coded
language, as if the doctors’ language
were a secret code that is only accessible to machines, not people, and, on the
other hand, because of the sound of those
words, resembling an abstract rigmarole,
intended for producing not knowledge,
but noise, also very machinelike.
Furthermore, I also wanted to reflect
on all the questionnaires people have to
reply to throughout their lives and also
think about the final destination of the
collected data. Nowadays, the amount of
data collection offered to citizens by the
most diverse institutions takes on Babylonian proportions. Every single instance
of our public (and private) life demands
that we reveal our whole biography, down
to the smallest detail and in a repetitive
fashion, as if memory didn’t exist; we
are constantly at square one, and we always return to it. Every time we go to the
doctor, we have to answer a number of
questions – if we go to the bathroom, if
we regularly have sexual intercourse, if
anybody in our family has cancer, if we
have suicidal tendencies, if we wash our
hands, if we do this or that, the list goes
on and on, and the doctor doesn’t stop
even if we say no to every question, the
process must continue till it reaches the
end. I always wondered about the legitimacy behind this data collection and its
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médico não pára mesmo que digamos não a
todas as respostas, o processo tem de seguir
até ao fim. Eu sempre me questionei acerca da
legitimidade com que se pedem estes dados e
o que lhes acontece? Para onde vai esta lista
infindável de detalhes? Porque no fundo parece que os dados são recolhidos apenas porque sim, porque existe tecnologia que permite
recolhê-los e armazená-los, mas daqui não
resulta nenhum benefício para a vida das pessoas. Será que o meu médico sabe mais acerca de mim? Será que o técnico das finanças
é mais justo comigo? Será que a Polícia me
protege melhor? Não me parece, a resposta é
não para todos os casos.
E, parece que as pessoas estão cada vez mais
reféns desta torre de babel burocrática. Todos estes dados constituem a identidade oficial dos cidadãos – e esta é a única que existe. A identidade de uma pessoa corresponde
a este conjunto automático e não ao corpo
que se passeia na rua todos os dias. Esse não
existe, o que existe é o que está armazenado.
E, o pior é que o sistema, como lhe chamam,
se afasta cada vez mais das pessoas tornando-as reféns de si próprias, da sua identidade
automática. A máquina é a voz da razão, é a
autoridade; não a pessoa. Eu não controlo a
minha identidade, ela é definida automaticamente; é o chip do cartão do cidadão. Se o
meu chip estiver errado, ele tem sempre razão, e eu como pessoa não posso corrigi-lo.
Se um dos dados for incorrectamente armazenado, multiplica-se um milhão de vezes e
torna-se impossível para o cidadão repará-lo.
Por isso, eu sempre me diverti a imaginar o

respective destination. Where does this
endless list of details go? Ultimately, it
seems that this data is gathered just because; just because there is technology
that enables us to gather and store it, but
this does not lead to an improvement of
people’s lives. Is it possible that my doctor knows more about me? Can the accountant be fairer to me? Can the police
protect me better? I don’t think so, the
answer is always no.
And it looks like people are increasingly
held hostage by this bureaucratic Tower
of Babel. All this data represents the official identity of citizens – and it is the
only one that exists. A person’s identity
corresponds to this automatic set as opposed to the body that strolls down the
streets everyday, and doesn’t exist; what
exists is that which is stored.
Even worse is that the system, as people
call it, drifts farther away from people,
making them hostages of themselves, of
their automatic identity. The machine is
the voice of reason; it is authority, not
the person. I do not control my identity,
it is established automatically; it’s the
chip inside the ID card. If my chip is
wrong, it’s always right, and I as a person can’t correct it. If a piece of data is
incorrectly stored, it multiplies a million
fold, making it impossible for the citizen
to repair it.
That’s why I always enjoyed imagining
what this automatic collection says about
people: nothing, or almost nothing. It’s
true that part of our lives is conditioned
by the place where we were born, our
height, weight, family medical history,
etc. Only a small part of ourselves can
be fictionalised, although it is the most
important part. It’s the small space that
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Por um lado, é um retrato automático, que
resulta da compilação de todos os meus dados
pessoais. Mas, por outro lado, e apesar de eu
dizer tudo acerca da minha vida, não digo
nada, no sentido em que todas as respostas
são automáticas (...)

On the one hand, it’s an automatic
portrait that results from the
collection of all my personal data. On
the other hand, and despite saying
everything about my life, I don’t
say anything, since all answers are
automatic (...)

que esta colectânea automática diz acerca das
pessoas: nada, ou quase nada mesmo. É verdade que parte da nossa vida está condicionada pelo sítio onde nascemos, medidas, historial de doenças na família e etc. Apenas uma
parte de nós próprios pode ser ficcionada, embora esta seja a mais importante. É o pequeno
espaço que sobra, entre todas as condicionantes, que forma a identidade de uma pessoa.
São as pequenas decisões todas somadas que
formam uma vida, e nos dão uma identidade,
um destino.
Quis, por isso, escrever uma peça que tivesse
vários níveis de leitura. Por um lado, é um
retrato automático, que resulta da compilação de todos os meus dados pessoais. Mas,
por outro lado, e apesar de eu dizer tudo
acerca da minha vida, não digo nada, no
sentido em que todas as respostas são automáticas – isto e aquilo ao mesmo tempo. São
suficientemente concretas para serem mensuráveis, mas abstractas para sugerirem outras leituras. Para poderem funcionar como
um manifesto contra todos os questionários
que temos de preencher durante a nossa vida.
Para poderem ser muito agressivas ou muito
poéticas. Para poderem dizer tudo, sem dizer
nada. Para poderem ser uma máquina e uma

remains between all the restrictions that
build someone’s identity. It’s the sum of
all the small decisions that make up a life
and gives us an identity, a destiny.
So I wanted to write a play that could
have various levels of interpretation. On
the one hand, it’s an automatic portrait
that results from the collection of all my
personal data. On the other hand, and
despite saying everything about my life,
I don’t say anything, since all answers
are automatic – this and that at the
same time. They are concrete enough to
be measurable, but are also abstract, so
that they enable other interpretations.
They can serve as a manifesto against all
the questionnaires we have to complete
during our whole life. They can be very
aggressive or poetic. They can tell everything, without telling anything. They
can be a machine and a person, or two
machines, or two persons. Sometimes.
Both on stage, side by side.
The play was written based on rhythm
and movement, evolving into waves –
where serious moments become amusing, and vice versa. The same words have
different meanings. The play consists
of an on stage voice-over who asks me
questions about my life, starting with
my personal data and finishing with my
family’s medical history.
At the end of my residency in Ireland,
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pessoa, ou duas máquinas, ou duas pessoas.
Às vezes. As duas em palco, lado a lado.
A peça foi escrita com base em noções de ritmo e movimento, evoluindo por ondas – onde
momentos sérios se transformam em cómicos,
e vice versa. As mesmas palavras têm diferentes sentidos. A peça consiste em ter uma
voz-off em palco que me faz perguntas acerca
da minha vida, começando nos meus dados
pessoais e terminando no historial de doenças
na minha família.
No final da residência na Irlanda, os participantes tinham de apresentar os trabalhos desenvolvidos aos mentores do projecto, colegas e patrocinadores. Como todas as actrizes estavam ocupadas, decidi apresentar eu própria o trabalho.
Nunca pensei em fazer uma performance. Para
mim, estava apenas a responder a perguntas, e
com grande nervosismo.... Depois de fazer a tal
apresentação, não sabia se tinha corrido bem ou
mal. Sabia apenas que tinha respondido às perguntas. E a audiência também não me ajudou
a perceber, no início... Ficaram calados durante
largos minutos. Finalmente, alguém falou e percebi que o silêncio era emoção.
Depois da residência, acabei a peça e candidatei-me a alguns festivais de teatro, como o
Absolut Fringe em Dublin, onde fiz a primeira performance ainda “working-in-progress”.
Self-portrait foi sendo seleccionado para diversos festivais e salas de teatro em Inglaterra
e mais tarde na Holanda, Bósnia e Portugal,
onde vou fazer um espectáculo no Balleteatro,
no Porto, em Dezembro.
Já deixei de me candidatar a festivais de teatro
com a peça, embora quando um espectáculo

the participants had to present their
work to the project mentors, colleagues
and sponsors. Since all the actresses
were busy, I decided to perform the play
myself. I never thought of performing.
For me, I was just answering questions,
and quite nervously... after the presentation, I didn’t know how well I had done.
I only knew that I had answered the
questions. Initially the audience didn't
help me understand the outcome either, they remained in silence for quite a
while. Finally someone spoke and I realized that the silence was emotion.
After the residency, I finished the play
and applied to some theatre festivals,
like Absolut Fringe, in Dublin, where
I did the first “work-in-progress” performance. Self-portrait was selected for
several festivals and theatres in England
and, later on, in Holland, Bosnia and
Portugal, where I’ll be staging a performance in the Balleteatro, in Oporto,
in December.
I stopped entering my play in theatre
festivals, but once a show starts to circulate, it becomes hard to control since
there’s always someone asking for it. My
play is generally not performed many
times in a row or for large audiences. I
don’t know if I’ll use my personal data in
my work again – I remain faithful to the
“other” – I also don’t know if I will ever
go on stage again in one of my plays, but
I certainly learnt a lot with this process, which seemed to take on a life of its
own, and necessarily transformed itself;
until then, I had only dealt with theatre, not performance. However, I think
this middle ground, between theatre
and performance, is interesting as a
work subject. Not as rigid as traditional
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começa a circular se torne difícil de controlar,
pois vão sempre surgindo pedidos. Por norma, não faço muitos espectáculos seguidos,
nem para grandes audiências. Não sei se voltarei a usar os meus dados pessoais em trabalhos – continuo fiel ao “outro” – também não
sei se voltarei a subir a um palco em alguma
das minhas peças, mas o certo é que aprendi imenso com este processo, que parece ter
ganho uma vida própria, que se foi transformando necessariamente, pois até aí só tinha
trabalhado em teatro, não em performance.
Ainda assim, acho que o meio termo, entre
o teatro e a performance, é interessante como
matéria de trabalho. Não tão rígido como o
teatro tradicional, nem tão insignificante
como alguma performance. Curiosamente,
este espectáculo levou-me ainda mais para
aeroportos, controlo automático, passaportes, solas de sapatos, detectores de metais,
perguntas e mais perguntas. Uma identidade
automática, como muitos cidadãos europeus,
que vivem já uma vida de automatismos, que
lutam contra isso, mas se vão enterrando cada
vez mais nela. Não somos nós próprios que
actualizamos o facebook a cada dia?

theatre, and not as insignificant as some
kinds of performance. Interestingly,
this show has taken me to even more
airports, automated checks, passports,
shoe soles, metal detectors, questions
and more questions. An automatic identity, like many European citizens, who
already lead a life of automatisms and
fight against it, but keep digging themselves in deeper and deeper. Isn’t it true
that we are the ones who update facebook
everyday?
Translated by Artur Sousa
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EU SOU DA MOURARIA

{ }

*

catarina laranjeiro
catarina vasconcelos
De: Catarina Vasconcelos
Enviada: Quinta-feira, 21 de Julho de 2011 12:26:19
Para: Ana Luísa Valdeira da Silva,
Madalena Manzoni Palmeirim

Escrevo da costa alentejana a explicar-vos o
nosso projecto (meu e da Catarina, o que faz
de nós “As Catarinas”). Chama-se Eu Sou da
Mouraria e surgiu no decorrer do Curso de
Pós-Graduação em Culturas Visuais Digitais
no ISCTE. A Catarina L. vem das Ciências
Humanas, andou a brincar ao vídeo no ARCO,
esteve na Guiné Bissau a trabalhar durante um
ano, passou por Berlim, cidade a que voltará
agora. A Catarina V. veio da Faculdade de Belas Artes e de uma grande confusão artística,
de uma mãe socióloga e de um pai economista. Encontrámo-nos no ISCTE.
Um feliz casamento, sem dúvida.

*

Partimos de imagens de pessoas que pertencem
ao Grupo Desportivo da Mouraria (GDM).
Não. Partimos de memórias de pessoas que não
conhecíamos. Isto é um arquivo de memórias.
E em cada imagem há sempre uma história. O
nosso ponto de chegada foi um arquivo de histórias: sobre o que é ser da Mouraria.

I am from Mouraria

1

From: Catarina Vasconcelos
Sent: Thursday, 21st July of 2011 12:26:19
To: Ana Luísa Valdeira da Silva,
Madalena Manzoni Palmeirim

I’m writing you from the coast of Alentejo to tell you about our Project (mine and
Catarina’s, which makes us “The Catarinas”). It’s called I’m from Mouraria and it
came up during a postgraduate course in
Culturas Visuais Digitais at ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. Catarina
L. comes from the area of Humanities,
she played around with video at ARCO,
she’s been to Guinea-Bissau, where she
worked for a year, and she’s also been to
Berlin, where she’ll be returning to soon.
Catarina V. comes from the Faculty of
Fine Arts and, major artistic confusion,
from a family whose mother is a sociologist and whose father is an economist.
We met at ISCTE.
A happy marriage, no doubt.

*

We started with images of people that
2
were part of GDM. No. We started with
memories of people we didn’t know. This
is a memories archive. And with each image comes a story. Our arrival point was

1

Mouraria is a traditional neighborhood in Lisbon.
(Trans. Note)
2

GDM or Grupo Desportivo da Mouraria (Mouraria
Sports Club) is a community organization.

Conheci a Amália e com ela a Mouraria. E sabia que ela era casada com um dos dirigentes
do GDM, o Felismino. Um dia estava a conversar contigo sobre os clubes de bairro e da
sua estranha relação com o regime ditatorial.
Sempre me intrigou o facto deste tipo de colectividades estarem ligadas ao fascismo e terem
tanta adesão das populações locais.
[tu] A Amália foi fundamental para percebermos

o que queríamos. Para nos fazer “ver” aquilo
que queríamos fazer: “afinal o que é que vocês
querem mesmo?” “queríamos conhecer as histórias das pessoas e perceber como é que essas
histórias se ligam ou cruzam com o GDM...”
“Já estou a perceber, querem saber que eu vim
do Algarve, depois conheci o meu marido que
se tornou dirigente do clube e que eu estive no
GDM através das marchas em 1969, que foi o
último ano em que a Mouraria ganhou, e por
aí, certo?” Nem queríamos acreditar. Estava
ali, tão bem explicado, tão bem dito.
As fotografias surgiram-nos como um ponto
de partida porque: “todas as fotografias existem
para nos recordarmos do que nos esquecemos”.

1

[tu] A história da Amália é um retrato de um

Portugal das décadas de 50 e 60: conta na primeira pessoa, grávida de 7 meses num comboio que demorou três dias a chegar, o que foi
a onda de emigração portuguesa para França, e
o medo de pessoas que apenas tinham a quarta

1 John

Berger, 2004

a stories archive – about what it means to
be from the Mouraria.
[me]

I met Amália and through her I got to
know Mouraria. I also knew that she
was married to one of GDM’s directors, Felismino. One day we were talking about the neighbourhood’s clubs
and their strange link to the dictatorial
regime. I have always been intrigued by
the fact that this sort of community associations were linked to fascism and
were, nonetheless, so popular among the
local populations.
[you]

Amália was a fundamental piece for our
understanding of what it was we wanted.
To make us “see” what we wanted to do –
“what is it that you want to do anyway?”
“We wanted to find out about people’s
stories and understand how they intertwine with GDM…”. “Oh, I see, you
want to know that I’m from the Algarve,
then I met my husband, who became
the club’s director, and that I was part
of GDM because of the Marchas Popu3
lares of 1969, and that that was the last
year Mouraria won the competition, and
so on, right?” We couldn’t believe it. It
was right there, beautifully explained, so
well put.
[me]

The photographs came to us as a starting
point because “all photos are there to re4
mind us of what it was we forgot”.

3

A traditional parade down Avenida da Liberdade in
which all of Lisbon’s quarters participate. It takes
place on the night of the 12th June and honors Saint
Anthony. (Trans. Note)
4 John

Berger, 2004
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classe, não de morrer na guerra, mas o medo de
serem considerados refractários e de não poderem regressar a Portugal. O Felismino, marido
da Amália, esteve três anos a cumprir o dever:
um em Portugal, dois em Moçambique. E a
Amália ficou aqui. Na Mouraria.
Começámos com a Amália. Que nos levou à
Florinda. E também nos levou à Ana Pereira.
Que nos levou ao Sr. Vítor. Onde o Baguinho
já nos tinha levado. Que nos levou à Cristina e
à Vanessa. Que nos apresentaram o Paulo. E
a Amália é casada com o Felismino. Que nos
apresentou o Gomes. E o Toni Loretti. Fomos
de pessoa em pessoa, perguntando por fotografias e jornais antigos, aceitando e procurando
quem nos sugeriam “Ah, sobre esse assunto
fale com...” e lá íamos nós.
[tu] Foi com a Florinda que entrámos no incrível

mundo das marchas e dos recortes de jornais.
Na história da Florinda, a marcha definiu-lhe o
futuro: entrou na marcha solteira e saiu casada,
e os filhos que teve seguem-lhe as pisadas.
Foi no café da Cristina que conhecemos o
Paulo: antigo lutador e director de fotografia
desperdiçado que tem um telemóvel que é uma
relíquia da Mouraria. Filmes atrás de filmes
que mostram os fados no Largo do Jasmim,
as festas em honra ao grande Fernando
Maurício, a procissão de Nossa Senhora da
Saúde, as marchas a descerem a avenida da
Liberdade e os gritos de apoio “ié, ié, iéééé!
Mouraria é que é!”

[you]

Amália’s story is a portrait of Portugal in
the 50s and 60s – a firsthand story about
what the wave of emigration to France
was like (she was seven-months pregnant
and on a train that took three days to arrive to its destination), including the fear
of those who had only gone as far as the
fourth grade, not fearful of dying in the
war, but of being regarded as draft dodgers, and therefore not allowed to return to
Portugal. Felismino, Amália’s husband,
did military service for three years: one
in Portugal, two in Mozambique. And
Amália stayed here. In Mouraria.
[me]

We started with Amália. Who led us to
Florinda. And also led us to Ana Pereira.
Who in turn led us to Mr.Vítor. To whom
Baguinho had already led us. Who then
led us to Cristina and Vanessa. And they
introduced us to Paulo. And Amália is
married to Felismino. Who introduced
us to Gomes. And to Toni Loretti. We
went from person to person, asking about
old photographs and newspapers, accepting and looking for those they suggested
“Oh, you should talk to so-and-so about
that…,” and so we did.
[you]

We entered the incredible world of the
Marchas Populares and newspaper clippings with Florinda. In her story, the
Marchas had defined her life: she entered the Marchas as a single woman
and came out married, and her kids followed in her footsteps.
[me]

It was at Cristina’s café that we met
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[tu] E quando nos mostrou a fotografia do pri-

meiro grupo de luta do GDM o discurso do
Paulo foi imediatamente acerca daqueles que
já morreram “Este já morreu, este já morreu,
este também”. E além da morte das pessoas
que estão na fotografia, o Paulo acrescenta
uma outra morte: a morte de uma Mouraria
que já não existe, “isto aqui onde tirámos esta
fotografia é onde está agora o Centro Comercial da Mouraria”.
E o senhor Vítor também nos falou dessa
Mouraria que já não existe. Uma Mouraria
que só existe nos 92 anos e numa memória e
lucidez incríveis do sócio nº2 do GDM. As
suas fotografias, quase todas a preto e branco,
conduzem-nos à relação entre estas colectividades e o Estado Novo. Há várias fotografias
em que o Américo Tomaz, então Presidente da
Republica está presente. Mas o Sr. Vítor não
faz qualquer referência à relação entre o GDM
e o Estado Novo. Tudo o que nos quer mostrar
é que fez parte da história da Mouraria. Nas
suas fotografias, podemos encontrar rituais
que permitiam ao Estado impor uma desmobilização de actividades políticas adversas. O
Sr. Vítor, sentado no café da Cristina, contounos como essas actividades foram importantes
para o desenvolvimento do bairro: o desporto
onde jovens foram campeões, as excursões que
organizavam, os fadistas que aí surgiram, as
marchas que os faziam aparecer nos jornais...

[tu] E quando vemos as fotografias do Sr. Vítor per-

cebemos como é que a sua família se fez, entre
marchas e marchantes, e com a dona Alice, sua

Paulo; an old fighter and wasted photography director who has a cell phone
that is a true Mouraria relic. Movie after movie that feature fado being sang
at Largo do Jasmim, the celebrations in
honor of the great Fernando Maurício,
Nossa Senhora da Saúde Procession,
the Marchas parading down Avenida da
Liberdade, and the cheers, “ié, ié, iéééé!
Mouraria é que é!”
[you]

And when he showed us the photo of
the fi rst GDM group of fighters, Paulo’s
words were immediately about those
who had died – “Th is one’s dead, that
one’s dead, this one died, too.” And besides the death of those in the picture,
he also adds another death – the death
of a Mouraria that no longer exists: “the
place where we took this picture is now
the Mouraria Shopping Centre.”
[me]

And Mr. Vítor also told us about that
Mouraria which no longer exists. A
Mouraria that only exists in the memory
and lucidity of the 92 years of GDM’s #2
associate. His pictures, mostly black and
white, lead us to the relation between
this type of community associations and
the New State. Several pictures show the
presence of Américo Tomaz, Portugal’s
President at the time. However, Mr.
Vítor makes no reference to that relation. All he wants to show us is that he
was part of Mouraria’s history. In his
pictures, we find rituals that allowed
the State to impose the demobilization
of opposing political activities. Mr. Vítor, sitting at Cristina’s café, tells us
how these activities were important for
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1

Florinda Costa com o marido, Bebe.

2 Toni

Loretti com irmãos e pais.

1

Florinda Costa and her husband, Bebe.

2 Toni

Loretti with his siblings and parents.

3 Paulo Correia com a primeira equipa de luta do Grupo
Desportivo da Mouraria.

3 Paulo Correia and Grupo Desportivo da Mouraria's
ﬁrst wrestling team.

4 Ana Maria Pereira a cumprimentar a mulher do então
Presidente da República, Américo Tomás.

4 Ana Maria Pereira greeting the wife of the 13th
President of the Republic of Portugal, Américo Tomás.

5

Ana Maria Pereira com Tina, mãe de Fernando, o
ensaidor da Marcha da Mouraria em 2011.

5

6 Ana

6

par.

Maria Pereira (ﬁlha de Victor Pereira) com o seu

Ana Maria Pereira with Tina, mother of Fernando,
the 2011 march of Mouraria rehearser.
Ana Maria Pereira (Victor Pereira's daughter) with
her march's companion.

7 Julieta (ﬁlha de Victor Pereira) com Viegas que viria a ser

7 Julieta

8

8

seu marido.

Inauguraçãoo do Grupo Desportivo da Mouraria com o
Presidente da República, Américo Tomás.

(Victor Pereira's daughter) with Viegas, who
would become her husband.
Grupo Desportivo da Mouraria's inauguration
with the 13th President of the Republic of Portugal,
Américo Tomás.
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mulher há mais de 60 anos (já não se fazem casamentos destes). Quando se conheceram, ele
era o aguadeiro da marcha e ela era marchante.
As filhas, também encontraram os seus pares
na marcha. E agora vão os netos.

the development of the neighbourhood:
sports where youngsters were champions, the excursions they organized, the
fado singers that emerged from there,
the Marchas that put them in the newspaper…

Durante a actuação das marchas emocioneime. E acreditei que a marcha ia ganhar o primeiro prémio. E a marcha ficou em 14º lugar.
E foi aí que talvez tenha percebido o que é ser
da Mouraria: é continuar a realizar a marcha
cada ano. A organizar noites e tardes de fado.
A continuar a acreditar no futuro do GDM.

[you]

[tu] No dia 7 de Setembro devolvemos às pessoas as

suas estórias, agora em forma de filme-documentário, filme-memória, filme de memórias.
E lembrámo-nos (que isto das memórias faznos ter a capacidade de recordar) que o Paulo
nos contou que ali na Mouraria morava um
senhor que projectava filmes como o Tarzan e
o Chaplin ali no Largo do Jasmim. Nós recriámos essa memória e tornámo-la nossa, que é
como quem diz, da Mouraria e de todas as pessoas que naquela noite também fizeram parte
das marchas e dos fados e da luta greco-romana. O Largo do Jasmim esteve cheio, a Dona
Fernanda deixou-nos pendurar dois lençóis no
seu estendal, e ficou a noite toda à janela, a ver
as vistas.
No dia em que mostrámos o nosso trabalho, na
Mouraria, perguntaste-me porque estávamos a
fazer isto. Para quem era isto? O que queríamos afinal com isto? Ainda não te sei responder. Mas nessa noite, ao ver os outros a verem

And when we see Mr. Vítor’s pictures
we understand how his family came into
being, amongst the Marchas and those
who participated in them, and with Mrs.
Alice, his wife of over 60 years (this simply doesn’t happen anymore). When
they fi rst met, he was the water boy for
the Marchas as she paraded down the
avenue. Their daughters also found their
significant others in the Marchas. And
now it’s their grandchildren’s turn.
[me]

The performance of the Marchas moved
me. And I believed that Mouraria was
going to win the fi rst prize, but it ended up in 14th place. That was probably
when I realized what it is to be from
Mouraria: it’s to continue to organize
the parade each year. It’s to plan nights
and afternoons of fado. It’s to continue
to believe in GDM’s future.
[you]

On September 7th we gave them their
stories back, now in the shape of a documentary, a memoir movie, a movie made
of memories. And we remembered (because this memoir thing gives us the ability to remember) what Paulo had told us,
that in Mouraria lived a man who used
to play movies, like Tarzan and Chaplin,
at Largo do Jasmim. We recreated that
memory and made it our own, which
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o nosso trabalho, senti que ainda não acabou.
Porque é importante continuar a recolher as
memórias da Mouraria. E de outros bairros.
E dar visibilidade às histórias que fazem a
cultura popular urbana. No livro 1984, a luta
dos cidadãos contra o poder do Estado é a luta
da sua memória contra o esquecimento compulsivo. Aquelas personagens ao tornarem-se
incansáveis arquivadores, acreditavam que se
iam salvar a si próprios e que iam sobreviver
como testemunhas para as gerações vindouras.
Achas que fazemos isto, para os salvar, para
nos salvar? Eu tenho medo de me esquecer.
Lisboa, 13 de Setembro

is to say, we turned it into a memoir of
Mouraria and of all those people that on
that night were part of the Marchas and
fado and Greco-roman wrestling. Largo
do Jasmim was full, Mrs. Fernanda let us
hang two white sheets on her clothesline,
and she stayed at her window all night,
watching the view.
[me]

The day we showed our work in Mouraria you asked me why we were doing this. To whom was this “this” for?
What do we actually want with this? I
still can’t answer you, but on that night,
while watching other people watching
our work, I got the feeling that it wasn’t
over yet. Because it’s important to keep
gathering the memories of Mouraria.
And also the memories of other neighbourhoods. And to give visibility to the
stories that make up urban popular culture. In the book 1984, the citizens’ fight
against State power is the fight of their
memory against compulsive oblivion.
Those characters, by becoming relentless
record-keepers, believed they were going
to save themselves and that they were
going to survive as witnesses for generations to come. Do you think that we do
this to save them, to save ourselves? I’m
afraid of forgetting.
Lisbon, September 13th
Translated by Ana Filipa Cerqueira
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FROM PERSONAL TO
TRANSMITTABLE
x
DO PESSOAL AO
TRANSMISSÍVEL
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}{
simão palmeirim costa

What leads someone to want to make art? We don’t know,
certainly numerous factors that are easy to consider and some
that are hard to define. What motivates someone to insist
on making art – wanting a career or some longevity in that
action? Some palpable factors and several that are very hard
to find. An enormous dose of perseverance is essential in
the latter case. Yet, the question I want to put is: what leads
someone to stop having that will? I don’t mean quitting for a
steady job, or abandoning the art scene to pursue a personal
drive or individual force; the first is terribly common in the
first couple of years after the finish of any Fine Arts course
in the world, the second is normal in the following ten years.
I mean the true absence of will. The conscious letting go of
the need to create. The inner need, which exists beyond the
practical one that enables paying the monthly bills.

It is in the relationship between these two different needs
that we can find clues on how to respond to our question:
making a living as an artist implies that, for very long periods
of his career, he denies his creative impulse, the will-turnednecessity, to dedicate himself fierce, blind and ‘bureaucratically’ to the practice of marketing his work. This hurts, in an
intransigent way, anyone who is true to the simple wanting
to make art. This is because that action has everything to do
with the opposite of the essence of the creator - the bureaucrat. Are they mutually impeditive? Of course not, but it is
hard to deal with. And that is one of the causes for the dimming of the fire that drives one’s personal creative movement.
In arts schools you learn how to draw, to understand and use
diverse materials, to think about what art is, to know its history, how it flirts with philosophy… you learn a lot, and a

*

*

O que é que leva alguém a querer fazer arte? Não sabemos.
Inúmeros factores que são fáceis de considerar e alguns que
são difíceis de definir. O que motiva alguém a insistir em
fazer arte – querer uma carreira ou uma certa longevidade
nessa acção? Alguns factores são palpáveis e vários muito
difíceis de encontrar. Uma dose enorme de perserverança
é essencial neste segundo caso. No entanto a pergunta que
quero pôr é: o que leva alguém a deixar de ter essa vontade? Não falo de uma desistência em prol de um trabalho
mais seguro, nem de um abandono do meio artístico para
perseguir um mote pessoal ou um força individual; a primeira é terrivelmente comum nos dois primeiros anos que
se seguem ao término de qualquer curso de Belas Artes no
mundo, a segunda é comum nos dez anos que se seguem.
Falo da verdadeira ausência de vontade. De um largar

consciente da necessidade de criar. A necessidade interior,
que existe além da práctica, a que permite pagar contas no
fim do mês.
É na relação destas duas necessidades diferentes que surgem pistas para responder à nossa questão: subsistir como
artista pressupõe que, por longuíssimos períodos da sua
carreira, este renegue o seu impulso criador, a vontadefeita-necessidade, para se dedicar feroz, cega e ‘burocraticamente’ ao treino de mercantilizar a sua obra. Isto dói, de
forma intransigente, a qualquer pessoa que seja verdadeira
ao simples querer fazer arte. Isto porque essa acção tem
tudo a ver com o oposto da essência do criador - o burocrata. São impeditivos um do outro? Com certeza que não,
mas custa ter de o fazer. E isso é uma das causas para que
o fogo que carbura em prol do movimento criativo pessoal
desvaneça.
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very eclectic lot. The truth is, in some schools you even learn
(even if just introductorily) how to show, or even ‘sell a work’.
This idea has two readings: it includes selling, by attributing a monetary value to a work, as well as selling it as an
autonomous object – the act of convincing. Convince who?
Fellow artists (healthy competition and often the best critic);
curators (artists, or not, that understand what to do with the
work better than who created it); gallerists (ambiguous beings that feel some proximity to art to start with but whose
job demands that they treat it as commodity); buyers (with
whom from an early the young creator is confronted to start
understanding his work as trading value). Or should the creator convince solely his own motivation? This would seem to
be the fairest option, even if the most hermetic one.
Another possible answer to our question arises: the person
who aims to create and live from his creative process has to
deal with the dichotomy of what he wants as a creator and

what the receiver of his work (in any of the mentioned variants or other) wants. Moreover, how does one deal with that
dichotomy if, most of the time, both wills are structurally unknown? Who teaches you how to have the necessary armour
in order to be able to fail before your inner will? You, yourself,
step by step. Who teaches you how to deal with successive nos
by the receiver? I don’t know. This is one of the added-values
of the creator: the ability to prove his idea (will, need, work,
worth), independently of the amount of nos he will be faced
with. Of course all criticism is, if we so want, constructive; but
if what the creator shows is honest towards his motivation,
the criticism tends to be harder to digest. This is the delicate
balance of the creator that exposes himself, to deal with the
hypothetical rejection of his work understanding that it does
not define him.
Is the willingness-necessity to create, allied to the ability to
deal with all that, enough? It may be, to continue to make

*

*

Nas escolas de arte aprende-se a desenhar, a compreender e a usar os mais diversos materiais, a pensar no que é
arte, a conhecer a sua história, a saber como é que ela se dá
com a filosofia… Aprende-se muito e um muito cheio de
ecletismo. Na verdade, em algumas escolas até se aprende (ainda que introdutoriamente) como expôr, ou mesmo
‘vender uma obra’. Isto é uma ideia com duas leituras: inclui a venda por atribuição de um valor monetário e a sua
venda como objecto autónomo – o convencer. Convencer
quem? Os colegas artistas (saudável concorrência e tantas
vezes a melhor crítica); os curadores (artistas ou não, que
compreendem melhor o que fazer com a obra que quem a
criou); os galeristas (seres ambíguos que à partida se sentem
próximos da arte mas cuja profissão obriga a tratá-la como
comodidade); os compradores (com que desde cedo o jovem
criador se depara para ir compreendendo a obra como moeda de troca). Ou deve o criador convencer somente a sua
própria motivação? Esta pareceria a opção mais justa, ainda
que a mais hermética.

Isto levanta outra possível resposta à nossa questão: quem
ambiciona criar e viver disso tem de lidar com a dicotomia
daquilo que quer como criador e daquilo que quem usufrui
(em qualquer das variantes que vimos ou outra) quer. Mais,
como lidar com essa dicotomia se a maior parte do tempo
os dois quereres são estruturalmente desconhecidos? Quem
ensina a ter a couraça necessária para poder falhar para com
a nossa vontade interior? Nós, passo a passo. Quem ensina a lidar com sucessivos nãos por parte do receptor? Não
sei. Esta é uma das mais-valias do criador: a capacidade
de fazer valer a sua ideia (vontade, necessidade, obra, valor), independentemente da quantidade de nãos que terá de
confrontar. Claro que toda a crítica é, se assim o quisermos,
construtiva; mas se o que o criador expõe é honesto com a
sua motivação, a crítica tende a ser mais difícil de digerir.
Este é o equilíbrio delicado do criador que se expõe - lidar
com a hipotética rejeição da sua obra compreendendo que
ela não o define.
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work but, what about feeling that such continuity actively
contributes to an evolution of the very concept of art? Is that
personal suﬃciency meaningful without a consciousness of
the necessity for the new in art? Bearing that in mind, and,
if the will, the perseverance and the need still exist, how can
the creator be aware so that his work is pertinent towards the
perpetual effort to make art evolve and be a part of that?
Repetition is an old formula (and a very effective one) to
reach error, therefore difference, therefore the new. It does
make sense to consider it as a possible instrument, but it is
not a new formula.
The work has to respond to an intrinsic necessity, one that
is absolutely uncompromised; of an almost arrogant making,
regardless of its repercussions. Totally dedicated to the receiver, for whom there are no predictable consequences and,
simultaneously, totally surrendered to the most profound
perks of the creator. Selling is inevitably, offering, exchanging,
throwing away… but on behalf of the institution of the new,

it is imperative, while creating, to disparage everything that
may come to it after its creation. It is fundamental to know
something about its posthumous process (once the work has
been created), so that the very act is full of consciousness of its
time. Still, the making of the work cannot fall into dependence, consequence, or imprisonment of what happens to it
after the act itself.
Creating should not be held hostage of showing. The new
arises from the core turned universal, never the other way
around. The context of the creator is part of his work, whether
he wants it or not, it does not need credit or acknowledgement. That would be accepting that the original will, our initial question, needs to be justified. How does one continue
creating, within the balance of the inner necessity and the
necessity for the new?

*

*

Vontade-necessidade de criar, aliada à capacidade de lidar
com tudo isso, chega? Talvez para continuar a produzir
obra, mas para sentir que essa continuidade contribui activamente para uma evolução do próprio conceito de arte?
Faz sentido essa suficiência pessoal sem uma consciência
da necessidade do novo na arte? Tendo isto em conta e, se a
vontade, a perserverança e a necessidade ainda se mantiverem, como pode o criador estar atento a que a sua obra seja
pertinente para com o esforço perpétuo de fazer evoluir a
arte e fazer por isso?
A repetição é uma velha (e muito eficaz) fórmula para
chegar ao erro, logo à diferença, logo ao novo. Faz sentido considerá-la como um instrumento possível, mas não é
uma fórmula nova.
A obra tem de responder à necessidade intrínseca, uma que
seja absolutamente descomprometida, de um fazer quase arrogante, displicente quanto às suas repercussões. Totalmente
dedicada ao que usufrui, para o qual não há consequências

previsíveis e, em simultâneo, totalmente rendida aos mais
profundos precisosismos de quem cria. Vendê-la será inevitavelmente oferecer, trocar, deitar fora… mas em prol da
instituição do novo, é imperativo menosprezar tudo o que
lhe poderá acontecer depois da sua criação no momento
em que se cria. É fundamental ter conhecimento sobre o
seu processo póstumo (uma vez que a obra já foi criada),
para que o próprio acto seja pleno da consciência do seu
tempo. No entanto, o fazer da obra não pode ficar dependente, consequente ou prisioneiro do que lhe acontece depois do próprio acto.
O criar não deve ser refém do expôr. O novo surge do
âmago tornado universal, jamais do inverso. O contexto do
criador é parte da sua obra quer este queira quer não, não
precisa de vir nos créditos ou agradecimentos. Isso seria
aceitar que a vontade original, a nossa primeira questão,
precisa de ser justificada. Como continuar a criar, no equilíbrio entre a necessidade pessoal e a necessidade do novo?

Reply to
Brian Putnam's article
published in CQN {4}
winter/spring '11
Resposta ao artigo de Brian
Putnam publicado na CQN {4}
winter/spring '11
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PEDRO RAMOS ALMEIDA
A Cultura e a Crise

05
Toda a Europa sabe que Portugal, a par
da Grécia e da Irlanda, e depois dos
efeitos da crise financeira internacional,
escorregou para a “beira do precipício”,
refém da pior especulação dos mercados
financeiros. Depois dos países salvarem
os bancos da catástrofe, as mais altas
instâncias financeiras ditam agora, aos
países e aos seus políticos, directivas de
austeridade que asfi xiam inexoravelmente as populações e as economias.
Em momentos de dificuldade financeira, quando se tornam inevitáveis os
cortes na despesa pública, o que se espera é uma escolha mais criteriosa dos
investimentos e a renúncia aos gastos
supérfluos e inúteis. Às sociedades e aos
governos impõe-se uma gestão estratégica dos recursos, com inteligência e
lucidez na escolha das prioridades.
Neste quadro de novas opções e restrições, a aposta na Cultura e nas Artes
deveria pois manter-se como uma marca intocável de avanço civilizacional,
uma mais-valia efectiva nas economias,
um pilar inderrubável do “nosso” modelo social europeu. Porque pior do que
um país que não zela pelos seus recursos
financeiros, é um país que não protege
a sua Cultura, vedando-a ao seu povo.
Compreende-se por isso muito mal que
a proposta de Orçamento do Estado
para 2012 apresentada pelo Governo
português, orientada pelos objectivos
do FMI e da União Europeia, venha
aumentar de 6% para 23% o IVA nos

bilhetes dos espectáculos. Ou seja, um
evento cultural será equiparado fiscalmente a um tapete ou a um microondas,
prescindindo-se da anterior discriminação positiva, legalmente permitida, que
salvaguardava a realidade específica das
actividades culturais.
Ninguém ignora os problemas de financiamento que Portugal atravessa, mas
esta medida, apresentada sem um necessário estudo de impacto e confundindo um jogo de futebol profissional com
um espectáculo de teatro, não resolve
na prática qualquer défice orçamental e
só garante três efeitos à partida: menos
espectadores, menos espectáculos e menos oferta cultural em Portugal.
Num país em que o Orçamento para a
Cultura sempre foi uma realidade ínfima e os apoios escassearam, este aumento do IVA constitui um dos maiores atentados ao esforço, iniciativa e
criatividade dos agentes culturais. E,
infelizmente, podemos também esperar prejuízos irreparáveis desta decisão
na débil economia do país, necessariamente dependente da competitividade
de um sector do Turismo que vive da
qualidade da oferta cultural. Almeja-se sustentabilidade e o que se alcançará
certamente é um ciclo vicioso de empobrecimento cultural e económico.
Resta saber se este é já o resultado prático da opção do Governo de substituir
a preponderância política de um Ministério para a Cultura (sem consequências

culture and the crisis

All of Europe knows that, as a result of
the effects of the international financial crisis, Portugal – like Greece and
Ireland – has slipped to the edge of the
cliff, hostage to the worst speculation by
the financial markets. After the countries salvaged the banks from catastrophe, they (and their politicians) are now
being ordered by the highest financial
institutions to implement austerity directives that hopelessly asphyxiate populations and their economies.
In times of financial trouble, when the
cutbacks on public expenditure become
inevitable, a more cautious choice of investments and a refusal to engage in superfluous and useless spending would be
expected. It is imperative that societies
and governments start managing their
resources strategically while prioritizing
wisely and clearly.
In this scenario of new options and restrictions, the investment in Culture
and the Arts should, therefore, remain
an untouchable mark of civilizational
advancement, an actual economic asset, an indestructible cornerstone of our
European social model. The only thing
worse than a country that doesn’t look
after its financial resources, is a country
that doesn’t protect its Culture, whilst
denying its people access to it.
Therefore, it is barely understandable
that the 2012 national budget proposed
by the Portuguese government, set according to IFM and European Union
goals, should increase the VAT on tickets for cultural events from 6% to 23%.
That is to say, from a taxation point of
view, a cultural event will be the same
as a rug or a microwave oven, waived of

its previous legally-allowed positive discrimination, and which safeguarded the
specific reality of cultural activities.
No one can ignore the financial problems that Portugal is going through.
However, this measure, presented without any proper research as to its impact,
mixing up sports events with theatre
productions, doesn’t truly solve any budgetary deficit and only guarantees three
actual effects: less viewers, less shows
and less cultural supply in Portugal.
In a country where the budget for Culture has always been an infinitesimal
reality and the financial support scarce,
this VAT increase represents one of the
biggest setbacks on the efforts, initiative
and creativity of cultural agents. Unfortunately, we can also expect irreparable loss in the country’s already weak
economy as a result of this poor decision,
an economy that depends on the competitiveness of a sector of the tourism
industry that survives on the quality of
the cultural supply. The aim is sustainability, but the result will obviously be
a vicious circle of economic and cultural
impoverishment.
There is only one thing left to find out,
whether or not this is the actual result
of the government’s choice to replace
the political pre-eminence of a Ministry
of Culture (without any budgetary consequences) for a mere Secretary of Culture, without a Cabinet seat and with
a lower status when compared to other
Ministers of Culture in the European
Union.
It looks as though, on the back of the financial crisis, the political options made
on the subject of Culture – usually regarded as "the
the weakest link" in terms of
budget policy – are fatally destined to
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orçamentais), por um mero Secretário
de Estado excluído do Conselho de Ministros e com estatuto inferior aos restantes Ministros da Cultura da União
Europeia.
Parece que “à boleia” da crise, as opções
políticas na área da Cultura, habitualmente classificada como “elo mais fraco”
da política orçamental, fatalmente se
destinam apenas a cumprir uma agenda
de austeridade cega e desesperada, com
efeitos nulos ou mesmo negativos nas
reformas estruturais que Portugal e os
países europeus necessitam de fazer.
Se a Europa da União Monetária, empurrada pela força das circunstâncias,
discute avançar para um novo modelo
de governação económica, visando uma
gestão mais integrada e rigorosa dos recursos pelos Estados, poderá aproveitar
essa oportunidade para impedir quaisquer retrocessos ou desconsiderações
em todos os países na definição das políticas para a Ciência e Cultura. Porque
é nestas áreas que encontramos também
os alicerces distintivos e fundamentais
do bem-estar, competitividade, inovação e modernidade das sociedades europeias, no contexto de Globalização
em que vivemos.

Nota do Editor: este artigo foi escrito antes da
aprovação do Orçamento de Estado para 2012.
A subida da taxa do IVA aplicada aos bilhetes de
espectáculos acabou por se fi xar nos 13%, mas a
proposta inicial do Governo recaía efectivamente
na taxa máxima de 23%.

keeping to an agenda of desperate and
blind austerity, with void or even negative impact on the structural reforms
that Portugal and other European countries need to make.
If pushed by circumstances, the Europe
of Monetary Union decides to move
towards a new model of economic governance aimed at a more integrated and
rigorous management of state resources,
then it can seize the opportunity to prevent any fall-back or discredit in all the
member-countries with respect to defining their policies for Science and Culture. Because it is in these areas that we
can also find the fundamental and distinctive cornerstones of wellbeing, competitiveness, innovation and modernity
of European societies in the globalized
context we currently live in.
Translated by Ana Filipa Cerqueira

Editor's note: this article was written before
the Portuguese Government Budget was
approved. The VAT on tickets for cultural
events increased from 6% to 13%, and not to
23% as initially proposed.
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JORGE VAZ NANDE
Um mundo que não se assiste

No verão de 2011, pela primeira vez um
vídeo português ultrapassou a marca
de um milhão de views no YouTube.
Enquanto governantes, redatores de
discursos e gestores de propaganda se
desunhavam para conseguir vender aos
eleitores uma crise cada vez mais inadiável e necessária, enquanto programas
de daytime TV e as suas apresentadoras
coloridas e de sorriso Pepsodent puxavam o brilho aos galões e reclamavam a
posição de melhor clamadora da glória,
qualidade inalcançável e mestria histórica de Portugal, todo o país se ligava
à net para ver um cozinheiro bigodudo
das Caldas da Rainha espalhar-se ao
comprido na estrada deserta que tentava descer de skate enquanto os seus
amigos gravavam a proeza de um carro
em frente. A meio da tentativa, quando
a velocidade já ia furiosa demais, pior
momento para a falta de virtuosismo
decidir dar de si, um carro aparece-lhe
no caminho. Entretanto, ele soltou dois
dos chavões do Verão: “O medo é uma
cena que a mim não me assiste” e “sai da
frente, Guedes!”.
É fácil ignorar fenómenos da silly season como apenas isso: fait-divers que
não são mais do que chiclete mental,
bons para uma época em que é preciso mesmo que as cabeças descansem e
recuperem para a sola dura que lhes vai
ser servida no resto do ano. Mas o vídeo
“Fail like a boss - EPIC” é interessante
e revelador, não por aquilo que mostra,
mas pelas pessoas que o viram. Eis que,

enquanto quem manda pede que quem
é mandado seja valente, forte, corajoso,
ou seja, sem medo; que quem manda exige que quem é mandado seja inovador,
empreendedor, visionário, ou seja, que
queira que lhe saiam da frente; eis que,
enquanto isso acontece, o país está, na
verdade, a mijar-se a rir enquanto vê um
dos seus próximos a malhar à grande e
à francesa. Enquanto o discurso público
é dominado pela infalibilidade, aquele que falha faz-nos recordar que ainda existe humanidade por aí. Vendo o
bigode cair na estrada, os portugueses
lembraram-se que há pelo menos dois
séculos, desde que Napoleão entrou, a
família real fugiu e os ingleses tomaram
conta do tasco, que o nosso destino é ficar aquém do esperado.
Não deixa de ser verdade que a malta de
Caldas da Rainha transformou a falha
num sucesso de visibilidade. Isso ninguém lhes tira. Mas isso também nos
leva a outra conclusão. Num mundo
onde os países são castigados por terem
maquilhado as suas contas públicas anos
a fio, como a Grécia, aprendemos – ou
melhor, ganhamos a certeza – que nada
é realmente seguro hoje. Uma queda já
não é uma queda. Uma queda pode ser
uma oportunidade para alguém se voltar a levantar.
No Brasil dos anos 80, a banda Ultraje a Rigor tocava a canção Inútil pelos
bares de São Paulo e é difícil ignorar a
atualidade da letra: «A gente não sabemos escolher presidente. A gente não

a world that doesn’t watch itself

In the summer of 2011, a Portuguese
video surpassed for the first time the one
million views on YouTube. While governors, speechwriters and advertising
managers were struggling to sell an increasingly unpostponable and necessary
crisis to the electorate, while daytime TV
shows and their colourful hosts, sporting
a perfect Pepsodent smile, were thinking too highly of themselves, claiming
they were the best harbingers of glory,
an unattainable quality and historical
mastery of Portugal, the entire country
was connected to the Internet, eager to
watch a moustachioed cook from Caldas da Rainha fall flat on his face as he
tried to skate down a desert road, while
his friends fi lmed his feat from a car in
front of him. Half way through this attempt, when he was already going too
fast, the worst moment for his lack of
expertise shows up as a car gets in the
way. Meanwhile, he uttered two of this
summer’s buzzwords: “Fear is a thing
that doesn’t face me” and “get out of the
way, Guedes!”
It’s easy to overlook silly season phenomena as just that: fait-divers that are no
more than mental chewing gum, good for
a period when heads need a rest, so that
they can prepare for the meager servings on their plate for the rest of year.
But the “Fail like a boss – EPIC” video
is interesting and revealing, not for what
it shows, but for the people who saw
it. Yet, meanwhile those who govern
demand the governed be brave, strong
and courageous, meaning fearless; while
those who govern demand the governed
be innovative, enterprising, visionary,
meaning someone who wants others to get

out of their way; behold that while that’s
happening, the country is actually pissing its pants laughing while one of their
own falls flat on his face. While public
speech is dominated by infallibility, he
who fails reminds us that there is still a
hint of humanity. Watching that moustache crash on the road, the Portuguese
remember that, since two centuries ago,
when Napoleon set foot in this country,
the royal family escaped and the English
were in charge , that our destiny is beyond the expected.
It’s true that those guys from Caldas
da Rainha turned that flaw into visible
success. No one can deny that. But that
also leads us to another conclusion. In
a world where countries are punished
for having camouflaged their public finances for years on end, like Greece, we
learned – or better yet, we are certain –
that nothing is really safe today. A fall is
no longer a fall. A fall can be an opportunity for someone to rise again.
In Brazil during the 80’s, the band Ultraje a Rigor played the song Inútil pelos bares de São Paulo (Useless around
the bars of São Paulo) and it’s hard not
to notice the timeliness of its lyrics: «A
gente não sabemos escolher presidente.
A gente não sabemos tomar conta da
gente. A gente não sabemos nem escovar os dente. Tem gringo pensando que
nós é indigente. Inútil, a gente somos
inútil!»(“We don’t know how to choose
a president. We don’t know how to take
care of ourselves. We don’t even know
how to brush our teeth. There are gringos thinking we are indigent. Useless,
we are useless!”) It could be a new Portuguese national anthem. The current
situation is, in brief, a failure. It’s not
the failure of politicians, it’s the failure
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sabemos tomar conta da gente. A gente
não sabemos nem escovar os dente. Tem
gringo pensando que nós é indigente.
Inútil, a gente somos inútil!». Poderia
ser um novo hino nacional português.
A situação atual é, numa palavra, de
fracasso. Não da classe política, mas do
país e, até certo ponto, de toda uma civilização. Não sei como mudará o mundo no espaço de semanas que demora
a que este texto seja publicado. Tudo
pode ficar na mesma, ou o referendo
grego sobre a ajuda financeira europeia
pode forçar a saída dos gregos da UE,
como que revelando um segredo incómodo que ninguém quer ouvir. Afinal,
os portugueses não gostam dos espanhóis, os espanhóis não gostam uns dos
outros, os franceses, ingleses e alemães
detestam-se mutuamente, os italianos
não querem saber de mais ninguém e
lá pelos lestes estão habituados a volta e
meia inventar uma razão para poderem
andar às turras. E eis que, um dia, alguém pensou: e se juntarmos esta gente
toda numa enorme comunidade, quase
um país, e os obrigarmos a entenderemse uns com os outros? Monet, Monet,
Monet makes the world go-round, já
dizia a canção. Vivemos durante muito
tempo assumindo um certo estado de
coisas e que as mudanças do mundo não
se faziam junto de nós, mas nos longes
do Médio Oriente, da África, dos Estados Unidos. Não é assim e o fato de
estarmos a fazer manifestações globalizadas, que acontecem ao mesmo tempo
em todo o planeta, só demonstra como
é fácil entendermo-nos em nos desentendermos, mas difícil fazê-lo sobre o
modo como nos vamos entreter a reconstruir as coisas a partir de hoje.

Um dos documentos mais curiosos sobre a revolução do 25 de Abril de 1974
é o documentário que o Glauber Rocha
realizou sobre o 1º de Maio. No final
dele, ele encontra uma lavadeira, dessas
que, num mundo pré-Ariston, ia recolher as roupas nas casas das senhoras
de classe média alta para a lavar à mão
num lavadouro público. Ele perguntalhe se ela acha que as coisas, a vida dela,
vão melhorar com a democracia. Ela
olha-o, ar resignado e desinteressado,
e responde algo como «vai ficar tudo
igual. O que é preciso é trabalhar». O
entrevistador insiste, mas a expressão
dela não muda. É uma mulher de vida
dura demais para poder investir em sonhos. Nos seus dias, não há espaço para
margens, não há espaço para utopias.
E a verdade é que, 37 anos depois, o
que ela diz volta a ser dito e repetido.
É preciso trabalhar, é preciso esforço, é
preciso poupar, é preciso reaprender que
a vida é dura. 37 anos depois, Portugal
finalmente acordou do sonho da utopia
e percebeu que só nós podemos ser responsáveis por nós mesmos.
A vida continua e, ao fim e ao cabo, é
só isso que a identifica enquanto vida:
continuar. Pode ser boa ou má, mas há
quem se desfaça de passados, dinheiros,
afetos. E, se uma pessoa pode abandonar a vida que teve e tornar-se numa
outra pessoa, também uma geração terá
que aprender a desembaraçar-se da civilização em que foi criada e tornar-se
numa outra geração. A discussão e a
produção de ideias, hoje em dia, não
pode ter outro tema que não este. Afinal, alguém pode dizer que tem algo
melhor para fazer?
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of a country, and to a certain extent, of
an entire civilization. I don’t know how
the world will change in the weeks that
it will take to publish this text. Everything can remain the same, or the Greek
referendum on European financial aid
may force Greece to leave the EU, as if
revealing an inconvenient secret no one
wants to hear. After all, the Portuguese
don’t like the Spaniards, the French, the
English and the Germans hate each other, the Italians don’t care about anyone
but themselves and those eastern guys
are used to, every now and then, coming up with a reason for quarreling. And
so one day someone thought: what if we
put all of these people together in a huge
community, almost like a country, and
force them to get along with each other?
As the song says, Monet, Monet, Monet
makes the world go-round. We lived for
a long time assuming a certain state of
affairs and world changes weren’t happening near us, but in the far off Middle
East, Africa or United States. That’s not
the case and the fact that we are demonstrating globally, something that’s happening at the same time throughout the
whole planet, only shows that it’s easy to
agree on disagreeing, but it’s hard to do
it in relation to the way we are going to
occupy ourselves with rebuilding things
starting from now.
One of the most curious documents
on the revolution of the 25th of April
of 1974 is the documentary by Glauber
Rocha about the 1st of May. In its final
part, he finds a washerwoman who, in a
pre-Ariston world, would collect clothes
from upper middle class ladies in order
to wash them in a public washhouse.
He asks her if she thinks her life is going to get better with democracy. She
looks at him, with a submissive and
uninterested look upon her face, and answers that “nothing is going to change.
What we really have to do is work”. The
interviewer insists, but her expression

doesn’t change. Life was so hard on her
that dreaming is something she can’t
afford. In her days, she had no leeway,
no room for utopias. And the truth is
that, 37 years later, someone says and
repeats what she said. We have to work,
we have to make an effort, we have to
save money, we have to relearn that life
is hard. 37 years later, Portugal finally
woke up from that utopian dream and
realized that we are the only ones who
can be responsible for ourselves.
Life goes on and, at the end of the day,
that’s the only thing that identifies it as
life: it goes on. It can be good or bad,
but there are people who relinquish their
past, their money, their affections. And,
if a person can abandon their old life and
become someone else, then a generation
will have to learn to rid itself of the
civilization in which it was raised and
become a new generation. Th is must be
the sole theme of today’s discussion and
production of ideas. After all, can anyone say that they have something better
to do?
Translated by Artur Sousa
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