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A PRESENÇA E O PRESENTE
(EM NATUREZA FANTASMA)
O que fascinava Roland Barthes numa fotografia era o facto de tudo o
que se via nela ter acontecido. Corpos reais em lugares reais cumprindo
ações reais num tempo e espaço reais eram capturados por olhos
mecânicos e podiam ser revisitados infinitamente quando só tinham
acontecido uma vez. A fotografia repete na imagem aquilo que não se
pode repetir na existência. É a presença da ausência, tal como os raios
de luz de estrelas há muito emitidas no universo e só agora visíveis, diria
Sontag. No século que inventou ao mesmo tempo a história e a fotografia,
olhava-se para uma imagem fotográfica e sabia-se que determinada
realidade já tinha existido.
Hoje não é bem assim. Hoje temos a manipulação da imagem e a sua
transmissão e difusão em direto e em diferido, dentro e fora de contexto.
Hoje temos o Deep Fake e a rede de histórias quotidianas que descrevem
os nossos dias resulta da compra, venda, montagem e colagem de
bocados de imagens, umas reais outras fabricadas, histórias que nos
conduzem a viver por vezes mais do que uma vida em paralelo: a que
o corpo sente e se obriga, voluntária ou involuntariamente, e a que
construímos para nos mostrarmos aos outros.
Foi num tempo que tem na fotografia múltiplas realidades existentes e
não existentes que uma pandemia ceifou a presença imediata nos palcos
um pouco por todo o globo. E foi nesse mesmo contexto que Marco
Martins convocou a fotografia enquanto memória e como presença
de uma realidade só que já existiu (bem ao jeito de Roland Barthes

5

em Câmara Clara) e criou a instalação “Natureza Fantasma” para a
Companhia Maior.
A Companhia Maior é um projeto de artes performativas desenvolvido por
artistas séniores e que, anualmente, desde 2010, convida um artista ou
um coletivo por ano a criar uma obra original — Pedro Penim, Jorge de
Andrade, Sofia Dias e Vítor Roriz, Mónica Calle, Joana Craveiro ou Tiago
Rodrigues foram já alguns dos artistas convidados.
Em 2020 o convite foi endereçado a Marco Martins. E em março do
mesmo ano, uma pandemia pôs em causa a natureza dos espetáculos
ao vivo e considerou a maior idade um grupo de alto risco. As
impossibilidades pareciam muitas e pertinentes, mas as questões que
o projeto levantava, exigiam respostas mais urgentes: Que sociedade
é esta que isola os mais velhos? Em que sociedade nos tornamos
quando deixamos de velar os mortos? O que somos quando aceitamos a
suspensão do tempo para que o tempo passe sem nós? E que espetáculo
se pode fazer para continuar a convocar a presença no tempo presente?
Até onde vai o compromisso, até onde pode ir a transformação de um
objeto sem desvirtuar a vontade e a paixão que o originaram?
Marco Martins decide conversar. Decide descobrir e pensar as realidades
de cada um dos seus intérpretes através de velhos álbuns de fotografias
de família. Inicia um processo de combustão entre as histórias que ouve e
as fotografias que todos podemos ver. Marco Martins converte memórias
privadas em fantasmas coletivos e descobre o ouro indispensável de que
as artes vivas são feitas: A presença no presente. A confusão, neste caso
necessária, entre o Real e o Vivo. Através da emoção, da recordação e do
encontro: com o passado, com os outros e com que ainda está para vir.
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Afinal, ainda há muitas maneiras de se habitar um espaço que reclama
distância. Há muitas formas de estarmos colados uns aos outros por
corpos intangíveis e no entanto muito reais. A fotografia e a imagem em
movimento são um encontro com esses corpos.
Tal como Roland Barthes olhava uma fotografia de 1852 do irmão mais
novo de Napoleão e se deslumbrava com a ideia daquele olhar já ter
olhado para o Imperador, também nós em “Natureza Fantasma” olhamos
para pessoas que já olharam para os intérpretes e criadores desta peça,
que já conviveram ou ainda convivem com quem tem agora voz nesta
instalação.
Ou seja, Marco Martins reinventa a presença no teatro convocando a sua
mais antiga missão: o ritual de passagem entre a vida e a morte através
da convocação da presença dos nossos fantasmas. E tudo isto perante
a ausência de um tempo de ação presente que se viveu em 2020 e 2021.
Haverá algo mais crucial no Teatro do que a sua eterna relação com o
culto da vida mas também da morte?
Foi uma felicidade do destino ver-me atravessada no percurso desta
obra que me caiu no regaço quando cheguei ao Teatro Viriato. Aquilo que
começou por ser uma coprodução que previa uma companhia com duas
dezenas de actores em palco, transformou-se num clássico grego com
centenas de figurantes e intérpretes que transformam a garagem no piso
-3 do parque de estacionamento do Forum Viseu num anfiteatro no cume
de uma montanha olímpica. É lá que assistimos à história de todos nós.
Patrícia Portela
Diretora artística TEATRO VIRIATO
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PASSAR AO FUTURO
Natureza Fantasma é um marco de mudança e celebração para a
Companhia Maior e começamos por declarar um elogio a todos os que
nele participam.
A Companhia Maior completou em 2020 dez anos de atividade,
comportando um rico historial de encontros com artistas da dança e do
teatro que resultaram em dez espectáculos originais estreados no CCB,
co-produtor essencial deste percurso. Fundada em 2010, por iniciativa de
Luísa Taveira, a companhia é um caso único em Portugal que valoriza o
contributo da idade maior para temáticas, linguagens e reflexões nas artes
performativas e na contemporaneidade.
Convidado para a nova criação em 2020, Marco Martins viveu connosco
um ano inesperado de suspensão para as actividades culturais e sociais
no mundo inteiro. O processo criativo e proposta de exibição de Natureza
Fantasma são fruto do encontro do criador com o elenco e da resposta dos
artistas à pandemia do novo coronavírus, numa conjuntura de isolamento,
doença e recessão económica, à qual as pessoas mais velhas são
extremamente vulneráveis.
Em 2021, iniciámos um processo inédito para a companhia; o que se
imaginou ser um espectáculo teatral ao vivo foi re-conceptualizado para
uma instalação fílmica, com forte dimensão plástica de espaço sonoro
e visual. Pela primeira vez, a Companhia Maior apresenta-se fora do
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palco e a presença performativa concretiza-se na mediação tecnológica e
assíncrona.
Ensaios e filmagens foram drasticamente condicionados por exigentes
protocolos de isolamento profilático, lotação reduzida dos espaços,
deslocações limitadas e testagem de equipas. Os intérpretes da
companhia começaram por partilhar memórias de infância e registos de
tempos remotos em encontros individuais, também remotos, e o trabalho
presencial aconteceu em estúdio, em grupos, e durante a rodagem num
tempo condensado e irrepetível.
Os bailarinos e actores da companhia, com média de idades entre
60 e 80 anos, adaptaram-se admiravelmente a uma experiência
exigente de literacia digital, fragmentação e rapidez, num horizonte
de incerteza. Neste regresso à vida activa, a sua disponibilidade para
estar, experimentar, dar e rir foi comovente e inspiradora. Ao Marco e à
sua equipa, deixamos um profundo agradecimento pela persistência na
procura de um caminho no escuro, valorizando todas as particularidades e
possibilidades da revelação no virtual.
A Direcção da Companhia Maior
Texto escrito segundo o antigo acordo ortográfico
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FANTASMA*
… a instalação que a Companhia Maior nos traz é uma poderosa
materialização da memória e da forma como esta opera: em repetições,
recorrências e contradições, visível sob múltiplos pontos de vista
e sempre traduzida, seja por palavras dos seus protagonistas, seja
por palavras de outros, ou pelas traições da nossa capacidade de
rememoração. Traduttore, traditore, é como a memória funciona, sempre
a traduzir, por palavras e por atos, por repetições de gestos e estórias, os
mesmos momentos, com os mesmos pais, as mesmas mães, os mesmos
tiques e esgares, as mesmas partidas e as mesmas faltas, as mesmas
imagens, por vezes poderosas como coisas físicas, que podem mesmo
doer no corpo, esse desgraçado sem outro destino senão fingir que é,
também ele, espírito.
E, por isso, a natureza da memória é sempre fantasmática.
Esta condição fantasmática é, portanto, também física. Algumas pessoas,
em resultado da amputação de um membro, sentem (literalmente)
sensações, comichões, dores, por vezes de forma insuportável ou
excruciante no lugar onde o membro deveria estar — e não está. Esta
condição do membro-fantasma é uma poderosa metáfora para podermos
pensar a memória como o nosso permanente membro-fantasma, ou, se
alguma natureza tivermos, ser ela também natureza-fantasma: como se
* Excerto de texto originalmente publicado no libreto da instalação “Nautureza Fantasma”,
realizada no CCB, de 24 de junho a 18 de julho de 2021
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cura a dor do que já não existe, mas está lá, sob a condição espectral?
Sobre os indivíduos, mas também sobre as comunidades: imaginemos
as situações traumáticas inerentes à herança colonial, à escravatura,
ou à extrema dominação que continuam a produzir efeitos «fantasma»,
porque agem a partir de situações que já não existem. Como poderão
ser tratados se as situações que lhes estão na origem já não existem
faticamente e, portanto, não podem ser corrigidas porque não se pode
corrigir o passado? A terapia social para o fantasma colonial não se
resolve acabando com o colonialismo porque, em sentido próprio, este já
não existe, mas a dor persiste.
Delfim Sardo
Administrador CCB
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LUZ E FOGO
1.
A memória é uma forma de o cérebro colocar imagens na cabeça que não
existem cá fora — e perder a memória é um incêndio algures no nosso
sótão mais privado — e as imagens, já sabemos, são bem inflamáveis.
As palavras ardem a uma temperatura, as imagens a uma outra — talvez
mais baixa, talvez mais alta, não sabemos. Estudemos, pois, quem perde
a memória; o que perde primeiro: palavras ou imagens?
Sabemos que as canções ficam quase sempre para último, como a
definitiva resistência — mas as canções não são palavras, são palavras
com certo ritmo; são palavras elevadas a um qualquer estado aéreo que
as faz aproximar mais do céu que da terra. As canções, que os elementos
da Companhia Maior cantam, ficarão na nossa memória e não sairão tão
cedo, isso é evidente e é apenas um exemplo.
A música é talvez o que fica, mesmo em bailarinos: como num incêndio
onde tudo o que é material é destruído, mas das cinzas vem um som, uma
canção.
É isso perder a memória, das cinzas vem um som. E muitas vezes esse
som é uma canção de infância.
E assim definimos rapidamente aqui uma regra: são as canções de
infância que melhor resistem aos incêndios.
O fogo não destrói o som. E isso tem de ser repetido: o fogo não destrói o
som.
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2.
A infância é evidentemente um sítio onde o nosso corpo estava como
quem está no estrangeiro. Pode ser um feliz país estrangeiro ou um
infeliz país estrangeiro, mas sim, nenhuma criança conhece as palavras
dessa língua — e um adulto ainda menos.

3.
Perder a memória como quem está diante do último incêndio no sótão dos pais.
E diga-se rapidamente: a morte dos pais é isso: o incêndio principal. Com
a morte dos pais, vai esse armazém afectivo para o céu ou para a terra ou
directamente para um local, no corpo do filho, onde a vida choca de frente
com os seus limites.

4.
E as fotografias são memória em película.
Quando pegas na tua memória com as mãos podes queimar-te.
As fotografias são feitas em parte de fogo, isso é evidente.
As imagens que vemos nesta exposição confirmam isso.
Cuidado com as mãos.

5.
O século vinte ficou técnico dos pés à cabeça e o que, em muitos séculos,
era memória em desenho e escrita bateu de frente com essa revolução.
Até ao final do século XIX, as mãos faziam objectos e memória — quando
escreviam e desenhavam; mas agora parece bastar um dedo fazer o
gesto mais simples e uma pequena pressão.
Só um completo desastrado de dedos não consegue, no século XXI,
tirar uma fotografia ao seu pai ou ao seu filho. A família, a memória
e a tecnologia, eis três palavras que se aproximaram muito — talvez
demasiado — nos últimos anos.
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6.
A máquina apoderou-se, portanto, da memória — e a fotografia introduziu
uma tristeza técnica que antes não existia.
A tristeza a que um quadro tem acesso não é da mesma dimensão da
tristeza a que se acede por via de uma fotografia.
Na imagem captada pela técnica, há a sensação de um momento que se
perde para sempre e que na pintura, no desenho ou na escrita não existe
da mesma maneira.
O realismo introduzido pela imagem técnica coloca o coração do
memorioso em evidentes apuros.
Nunca somos nós na fotografia: na fotografia somos um familiar defunto
de nós próprios. Só não choramos sempre que vemos uma fotografia
nossa por distracção ou pudor. Agora e na hora da nossa morte.

7.
A fotografia de há cinquenta anos de um dos elementos da Companhia
Maior é também, então, a fotografia de um familiar que morreu — um
familiar bem próximo, o mais próximo que existe, aliás. Mas como
designar este familiar que está na fotografia e que sou eu, afinal, anos
atrás? Não é o meu irmão mais velho ou mais novo, não é o meu pai nem
o meu filho, sou eu, mas claro que não sou eu. Eu já não sou o que fui — e
as formas verbais da linguagem ensinam o possível ao portador afectivo
dessa linguagem — e tenho aquilo que fui nas minhas mãos quando pego
numa fotografia.

8.
O elenco Companhia Maior aí está, cada um sentado diante do tempo, em
dissecação continuada ou saltada. Que fez e viu o meu corpo enquanto era
novo e o que desse percurso ficou no exterior?
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As imagens recuperam a sua origem, essa câmara escura que roubava
luz e figuras da realidade e no início as virava de cabeça para baixo. E sim,
a memória é também um acto manual: há nela imagens de cabeça para
baixo, outros tortas ou deformadas, imagens que perderam a parte de
cima ou os pés, imagens que perdem a cabeça, literalmente ou de modo
metafórico.

9.
Uma imagem que perdeu a cabeça não é necessariamente uma fotografia
de fotógrafo desastrado que faz retratos do pescoço para baixo como
se o rosto fosse um segredo. Uma imagem que perde a cabeça pode
ser também uma imagem alucinada, uma imagem com luz vinda
de demasiadas direcções — a alucinação é isso: uma luz distinta e
imprevista.

10.
Cegueira como forma de cortar a recepção da luz exterior e assumir que,
a partir dali, todas as imagens são memória ou invenção, mas internas e
privadas.
É sempre um trabalho de cegueira, a memória; só de olhos vendados
quem vê pode recordar.

11.
Comovo-me com esta projecção de uma luz que ainda existe embora a
sua origem já tenha desaparecido. O corpo desapareceu mas ficou uma
certa forma bela e antiga de interromper o escuro.
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12.
Cada biografia é uma história, e as imagens que vamos tendo dessa
história são paragens, pousadas onde os olhos um dia pararam. Se a vida
é uma narrativa em filme e se, no limite, poderíamos ter a vida inteira
filmada, desde o momento de nascimento ao momento da morte, então
a fotografia será um frame sim, mas também uma interrupção, uma
paragem: a abrupta suspensão do cinema real.

13.
Voltemos ao fogo, e terminemos com ele.
O arquivo fotográfico pessoal não é sólido nem líquido, é puro fogo:
material capaz de queimar os dedos. As fotografias estão ao lume, e não
podes pegar nelas antes de arrefecerem. Como arrefecem as nossas
imagens biográficas? O tempo diminui a temperatura perigosa das
coisas, mas algumas coisas são indiferentes ao tempo, já o sabemos.
Há fotografias que, a cada ano, se tornam mais febris, mais intoleráveis,
mais inimigas da mão que as queira ter e dos olhos que as queiram ver.

14.
Em Natureza Fantasma, de Marco Martins, estamos diante de objectos
demasiado luminosos para se poder manter sempre, diante deles, os
olhos bem abertos; e estamos perto também de objectos em estado de
fervura que levam demasiado tempo a chegar a essas temperaturas
benignas para as mãos impacientes que todos temos.
Ver e tocar deveria ser sempre correr o risco de cegueira ou queimadura;
aqui é.
Gonçalo M. Tavares
O autor escreve segundo o antigo acordo ortográfico
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