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Paula Rego

A brutalidadebela

A Casa das Histórias Museu Paula Rego é inaugurada no
dia 18 em Cascais Edifício do arquitecto Eduardo Souto
Moura Direcção deDalila Rodrigues Duas exposições
anuais além da colecção permanente Consagração em vida
de uma artista imensa Paula Rego está nervosa

Anabela Mota Ribeiro
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Há nela umaim
previsibilidade de
criança Uma bru
talidade sem fil
tro Uma contradi

ção permanente
Uma sensibilida

de e inteligência
finas Um gosto
«pelos vestidos O

sangue e a fantasia Como no verso de Amália
Se o meu sangue não me engana como engana
a fantasia É à vez o anjo da guarda e o anjo vin
gador armada de esponja e de espada É à vez
uma adulta medrosa uma criança curiosa
Quem é ela Ela escreve uma carta em que

diz assim Chamo mePaula Rego e sou pintora
carta para Souto Moura Diz o mesmo ao tele
fone a Dalila Rodrigues Fala Paula Rego sou
pintora a historiadora de arte sabia o mundo
todo sabia disso

O mundo sabe dela Dizer que é a mais inter
nacional das artistas portuguesas é pouco Dizer
que oNew York Times indicou Casa das Histórias
como um dos acontecimentos do Verão ajuda a
compreender o peso crescente de Paula Rego na
cena internacional sobretudo nos Estados Uni
dos Em Inglaterra ela é tida como uma artista
inglesa indiscutível
Alguns momentos de uma coisa que ela detes

ta a carreira exposição retrospectiva e essencial
na Tate Britain 2004 Painel do restaurante da
National Gallery 0Jardim de Crivelli 1990 1 Foi
lá que foi estreado o documentário sobre a artista
da autoria de Jake Auerbach que vai passar em
permanência no museu em Cascais Retrospec
tiva gigante no Reina Sofia em Madrid há dois
anos Exposições memoráveis em Serralves Gul
benlkian CCB Além de centenas de outras
Chama se Paula Figueiroa Rego nasceu em

1935 é pintora Temumamaneira peculiar de se
exprimir como nos quadros É uma contadora
de histórias Omelhor é ouvi la segui laentrar
no seu mundo de amores brutos Acreditar na

fábula no milagre

vi no outro dia na televisão um programa com
umas velhas e uns velhos a contarem histórias an

tigas portuguesas algumas bastante obscenas
Essas histórias são umagrande grande influência
A Gulbenkian graças a Deus deu me seis meses de
dinheiro para eu poder estudar contos folclóricos
Estudei os italianos estudei franceses estudei por
tugueses E não há como o conto português

Porquê
Há neles uma espécie de brutalidade bela Que
não há emmais sítio nenhum nenhum nenhum
Ogrande mestre disso foio LeitedeVasconcelos
etnógrafo que fez a recolha de contos populares
e lendas Temos essa tradição oral que vem do
passado de uma beleza mórbida Essa beleza
só existe aqui e tem a ver com a vida portugue
sa de agora não tem a ver só com o passado
Por isso chamo a isto a Casa das Histórias está
a compreender Não é porque os quadros con
tem histórias A mim todos os quadros contam
histórias Essa crueldade bela é uma tradição a
que ninguém liga nenhuma Tem que ver com o
grotesco belo Ogrotesco belo tem que ver como
James Ensor com outros pintores belgas Tentei
tento que as minhas os meus bonecos tenham
uma ligação com essa coisa portuguesa É só isso
que quero dizer

Fale me mais dessa crueldade bela e do gro
tesco O que é que vê
Já lhe contei a história da mulher que cortou o
peito

Não
Um homem chegou a casa um lenhador qual
quer estava cheio de fome e não havia nada pa
ra comer E a mulher vendo isso o que é que
fez Cortou um peito e guisou o 0 marido disse
Ai isto é tão bom tão tenrinho E comeu
No dia seguinte ela só tinha outro e que é que
fez Cortou o outro peito para lhe dar de co
mer E o homem deliciado comeu aquilo e disse
assim Ó mulher estás cheia de sangue Eu
cortei os meus peitos para te alimentar Olha
que tristeza agora temos de começar a comer
as crianças

Quem é que lhe contou essa história
Lendo no Leite de Vasconcelos

AMedeia corta os filhos aos pedaços e dá os a
comer ao marido Mas é por outras razões
Ya Mas esta não é os filhos que corta É a ela pró
pria que semagoa Como é tão comumnasmulhe
res portuguesas magoarem se a si próprias para
ajudar os esposos Não é Acho eu Temos essa
tradição Um pouco masoquista Mas pelo me
nos não matam os filhos gargalhada Esse tema
interessa me profundamente Não vejo isso nos
franceses Os franceses têm Ia belle et Ia bête lalala
tudo muito belo e cruel também oBarbeBleue e
essa coisa toda Mas não têm o lado grotesco

De onde acha que vem esse lado grotesco
De nós Somos assim

É assim
Sou É uma beleza qualquer que não sei explicar

Essa beleza virá da dádiva da entrega do sacri
fício Caso dessa mulher que corta o peito
Vem do sacrifício e do amor sorriso A beleza e
o grotesco vêm do amor O amor casa essas coi
sas todas

Metaforicamente claro mas sente que cor
tou partes de si para agradar e servir o seu
esposo
Hum pausa Itsdifficulttoanswer pausa É
difícil responder a isso é difícil responder a isso
Hum Quer dizer sim sim e não Pode ser que a
pessoa tenha feito muitas coisas mas que o que
ganhou em troca valha mais do que o cortar a
maminha Há uma troca

O amor é sempre uma troca
Não gargalhadaO amor não é nada uma troca
O amor é um dá eooutrorecebe

E no sentido contrário não se faz
Ah trocar assim Pode pode De vez em quan
do

As relações de poder são assim É sempre um a
dar e o outro a receber É sempre umamandar
e o outro a ser mandado

Não Já progredimos a ponto de podermos ter
abortos se quisermos Há maior liberdade Mas
há qualquer coisa básica em nós que não tem essa
liberdade Isto é uma opinião bizarra Não tenho
razão nenhuma para dizer isto
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A não ser o que sente e observa
Observa se bastante Pois Exacto Em Espanha
não é assim Bem a Celestina nasceu lá Celes
tina é personagem do quadro A Casa da Celes
tina 2000 1

Estava a ouvi la e a pensar no quadro e na cena
da menina cuja virgindade está a ser cosida É
uma cena cruel

É prático pá Então não é prático Assim já se
pode casar

Mas ela é uma criança
Pois é Mas de pequenino se torce o pepino São
histórias Dói um bocadinho mas enfim Deve
doer não sei Mas depois serve para muita coisa
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Dia 18 inaugura o seu museu a sua Casa das
Histórias em Cascais Onde os desenhos estão
ligados às histórias Um traço contínuo a sua his
tória Uma vida que não era tão diferente assim
antes e depois do sucesso
E depois Talvez se possa esperar o melhor

Talvez se deva esperar o melhor

Público

1/14 a 28

S/Cor

4771

75000

Nacional

Informação Geral

Diário

Tiragem:

Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:

Página (s):
13092009

Cultura


