
Entrevista de vida
Paula Rego A professora primária dizia lhe que ela
não sabia desenhar Hoje é a pintora portuguesa
com maior cotação internacional Luís Silvestre

NÃO
INTERESSA
TERMONTES
DEMASSA

Quando eracriançabrincavacomosbonecos e adorava livros de
contos tradicionais Passou a in

fância e a juventude na casa do
Estoril com os pais que a incentivaram a ir
estudar arte para Inglaterra É em Londres
que tem o ateliê mas os seus quadros con
tinuam a representar as memórias e raízes
portuguesas No próximo dia 18 vai inau
gurar o Museu Casa das Histórias Paula
Rego em Cascais

De que histórias se recorda da infância no Esto
ril Tinha um quarto de brinquedos
Era o quarto onde dormia Tinha uma casa
de bonecas mas gostava muito daquilo
Lembro me de que tinhaum urso e todas as
noites o meu pai dizia lhe boa noite Tinha
bonecos e muitos livros E uma boneca cha

mada Maria Benfica que ainda conservo tal
como uma girafa que me deu o meu avô

Que recordações tem desse tempo
Medo

Porquê
Aqueles bichos os bonecos aquilo tudo
Era por ser filha única
Talvez mas depois cortava os dedos às bo
necas e passava
E também teve uma professora primária muito
severa a dona Violeta
Ai Jesus Ainda agora a estou a pintar
Não me vi livre dessa sacana Vestia se

sempre de roxo Deixei em Londres um
retrato dela que estou a acabar Ela era ins
trutora primária Eu andei numa escola
chamada A Padroeira Passávamos o tem
po a dançar balé e não aprendíamos nada
às vezes falávamos do Diabo ui O meu
pai disse A nossa pequena está ali na
quela escola e não está a aprender nada
O melhor é arranjarmos lhe uma profes
sora primária a sério
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E contrataram a dona Violeta

Sim Ensinava bem mas dava umas estala
das de vez em quando Um dia disse me A
menina quer ser artista Já viu como dese
nhou essa chávena Nem pôs sombras Isto
é uma porcaria
Ela dizia lhe que não tinha jeito para desenhar
Pois mas eu não lhe mostrava as coisas que
fazia às escondidas Nem pensar
O que desenhava às escondidas
Meninas a dançar com fatos de baile cam
pos com flores
Gostava de ter sido bailarina

risos Não nem pensar
Mas é o sonho de todas as meninas

Eu gostava de ter sido rapaz não gostava de
ser menina Gostava de ser Robin dos Bos

ques e Peter Pan que voava pelas janelas
Depois vai estudar para a escola St Julian s Aí
sentiu se bem

Sim porque aí as professoras eram o con
trário da dona Violeta Na St Julian s enco
rajavam a fazer pai
néis enormes dese
nhos nas paredes
Deram me liberda

de para fazer o que
eu queria E ensina
vam poesia
Incentivavam a criati

vidade era isso
Sim mas tambémera

castigada quando
subíamos às árvores e

dávamos beijinhos
aos rapazes que não era suposto fazer
A Casa das Histórias é um regresso às origens
para si

Sim Cascais é um sítio mágico onde vi
viam príncipes
Refere se à aristocracia europeia que se refu
giou aqui depois da II Guerra Mundial
Recordo me bem do Rei de Itália Vivia perto
do Casino Estoril e dizia se que tinha alugado
uma casa aí porque gostava muito de jogar
O tempo da guerra foi difícil
Lembro me de muitas pessoas doentes Re
fugiados da Bélgica famílias inteiras com
tifo Chegavam cá numa miséria O sofri
mento era brutal Mas mu tos disfarçavam
a miséria iam para o casino tocavam pia
no iam ao Wonder Bar Também havia ma
nifestações reprimidas pelo Salazar Havia
esse lado grotesco e mau I embro me de o
meu pai contar essas coisas
O seu pai era engenheiro
Era era Trabalhava na Marconi Estudou
em Inglaterra

Como era ele

Era um homem triste Quando chegava a
casa ligava o rádio para ouvir a BBC E de
pois ia para a cama Mas também era uma
pessoa muito liberal e aberta
Foi ele que a incentivou a ir estudar para Ingla
terra

Sim Disse me Vai te embora daqui por
que isto não é país para mulheres No prin
cípio tive receio mas depois fiquei
E como era a sua mãe

Ela também estudou Belas Artes mas não
seguiu uma carreira artística Foi uma pena
porque tinha muito jeito Era pequenina e
vestia se muito bem Todos os anos com

právamos uma revista que se chamava Jar
din desModes com desenhos dos fatos para
a nova época Aminhamãe cortava os mol
des e a menina Francisca cosia Tínhamos
uma tia em Lisboa que fazia fatos france
ses era fantástica
Foi para Londres Estudarna SladeSchoolofFineArt

com 17 anos E depois
engravidou Como é
que geriu isso
Sim engravidei
Mas o meu pai foi
fantástico apoiou
me imenso Quan
do eu lhe liguei a di
zer que estava grá
vida e sozinha ele
meteu se num au

tomóvel e chegou a
Londres em 36 ho

ras Aquilo foi umaviagem bestial E depois
viemos por aí abaixo atravessamos a Espa
nha toda a ouvir ópera
E as reacções cá
Foi um escândalo as pessoas diziam
Como é possível e não sei que mais

VictorWilling com quem viria a casar só depois
é que veio ter consigo a Portugal Foi uma his
tória de amor atribulada

Sim ele era casado
Mas depois separou se
Sim e veio ter comigo Casei me com um
vestido à Picasso Ficámos a viver na Ericei
ra numa quinta da minha família Pintáva
mos na adega Tive a ajuda de muitas pes
soas que me auxiliavam a tomar conta dos
nossos três filhos A Luzia a Prudência
muitas pessoas lá da Ericeira O senhor
José que trabalhava no campo De outro
modo eu não podia estar ali metida dentro
a trabalhar a fazer bonecada o tempo todo
Mais tarde teve de vender essa casa da Ericeira
Fui à falência e tive de vender tudo Foi de
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pois do 25 de Abril a fábrica foi se abaixo
catapum E eu tive de empenhar tudo Fi
quei contentíssima com o 25 de Abril mas
não há dúvida nenhuma de que criou pro
blemas financeiros
A fábrica era de família

Era a fábrica domeu pai Quando o meu pai
morreu 1966 o meu marido ficou a to
mar conta daquilo mas ele não tinha jeito
nenhum e eu também não Fabricava com

ponentes electrónicos Foi muito má ideia
Eu detestava aquilo Todos nós cometemos
erros

Por isso voltou para Londres em 1976
Sim é verdade
E também teve de lidar com a doença do seu
marido Victor Willing morreu em 1988 sofria
de esclerose múltipla
Sim foi duro Mas pintava sempre Já no
final ajudava o
Quando é que começou a ter reconhecimento
Pensava na carreira

Pensava em fazer as coisas melhores Mas
demorou muitos anos Quando tive a mi
nha exposição em Londres foi graças à
Gulbenkian Devo quase tudo à Gul
benkian

Hoje as suasobras sãovendidas em leilão por 600
ou 700 mil euros Como lida com o dinheiro

Sem dinheiro a gente não vive Mas esse di

nheiro esse tipo de valores os artistas não
os vêem

Mas as suas obras atingem valores elevados
Podiam até valer mais Hoje vendem se coi
sas por muitos milhões
Como as obras deDamien Hirst São fenómenos

demarketing
Ele tem aquele génio de arranjar dinheiro
mas não me interessamuito o trabalho dele

Acha que é uma obra que é fruto do tempo e
será esquecida
Todas as obras serão esquecidas Até o Mi
guel Ângelo Damien Hirst é de outra épo
ca de outra geração Admiro o porque con
segue arranjar montes de massa Mas não
é uma coisa que eu tenha ambições de fa
zer nem me interessa Não tenho inveja
Quando está em Inglaterra faz questão de man
ter uma ligação a Portugal Compra mercea
rias portuguesas peixe fresco É a sua ligação
às origens
Eu levo Portugal para Inglaterra Não é só
o peixe fresco nem o vinho É o espírito
Ama mais o seu País estando fora

É verdade Tenho mais consciência do que
se passa E não leio jornais portugueses
quando estou fora mas sinto O passado
a meninice as matanças do porco as ca
nas a abanarem no vento as amoras no
Outono essas coisas assim
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Isso são as suas memórias de infância
Isso tudo até o degolar das galinhas dos
gansos Eles fogem e deixam a cabeça atrás
E que opinião tem de Portugal hoje
Não conheço bem
Fez um série de trabalhossobre o aborto Nota se
que tem vontade de intervir de ajudar a mudar
algumas coisas
Sim sim Sobretudo
as injustiças que se
passam Esses foram
quadros para propa
ganda para mudar
uma lei estúpida
Sentiu que tinha aju
dado um pouco
Senti Todas as mi

nhas forças e vonta
des foram para ali
nessa altura Fiz tan

tos quadros gravu
ras para continuar a propaganda pois o pro
blema do aborto não é só cá Continua a pas
sar se noutros países Outro exemplo é a
mutilação genital feminina deve fazer doer
tanto é importante fazer qualquercoisa para
acabar com isso

Numa entrevista disse que depois de pintar o re
trato oficial do Presidente Jorge Sampaio ficou
insatisfeita

Eu não conseguia fazer um retrato parecido
comele É tão simples como isso Mas ele foi
encantador posou para mim durante ho
ras sem fim ali sentado Eu fiz três quadros
e nenhum ficou bem está tudo mal Cus
tou me muito eu
não sou boa retratis

ta O retrato para fi
car bem tem de ficar
parecido
E pintou uma série de
quadros para a capela
do Palácio de Belém

Isso gostei muito de
fazer O modelo foi a
minha neta Manola
a pintora tem cinco
netas Gosteimuito
de fazer aquilo foi o
contrário de fazero retrato não lhe consegui
fazer justiça ele é um homem tão nobre
Escolhê la para pintar o retrato oficial tam
bém foi uma forma de reconhecer o seu tra
balho

Escolheu mal Mas a culpa foi minha
É sempre assim tão exigente e severa com o
seu trabalho

Pois está claro que se tem de ser exigente
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Fazer as coisas bem feitas Quando as coi
sas não saem bem é uma vergonha
E como é o seu método de trabalho Trabalha

com modelos como a Lila Nunes mas também
com bonecos não é
Isso dos bonecos é recente Faço compapier
mâché almofadas e um edredão Tenhoo es
túdio desarrumado mas émesmo assim As
minhas netas trabalham muito comigo
São suas cúmplices
Sim são absolutamente cúmplices
Algumas máscaras foram elas que fizeram
Sim Mas não só isso posam para mim tam
bém
Como é a sua rotina de

trabalho em Londres

Levanto me e vou

apanhar o autocar
ro n ° 46 Nocami
nho paro na Marks
Spencer compro

o almoço depois
vou para o ateliê
abro a porta meto
me lá dentro fecho
mee pronto Fico
até às 19h30
Faz questão de ter um horário disciplina
Sim Sim Disciplina é muito importante
Copiar o que está à nossa frente no dese
nho é muito importante O que me inte
ressa é aprender para fazer melhor
O museu era um sonho para si
Não
Como é que surgiu este projecto
Recebi uma carta de António Capucho o
presidente da Câmara de Cascais a pergun
tar se estaria interessada em ter aqui um sí
tio para pôr os meus bonecos No princí
pio não quis Achava que era um disparate
Porque é que não queria
Porque é preciso ter importância e estar
morta Principalmente estar morta

Agora já não é bem assim
Pois começa a ser diferente O Tàpies tem
uma fundação em Barcelona Mas eu acho
que não merecia
Não merecia

Não

Mas as pessoas reconhecem a sua obra
Eu acabei por aceitar e fiquei muito como
vida Fiquei mesmo tocada
E escolheram o arquitecto Souto Moura para
desenhar a obra

Sim disseram me que era um dos me
lhores Quem ganha o dia é o arquitec

to Ele fez aqui
uma coisa muito in

teressante

Como é que imagina
esta Casa das Histórias

Não há quadros sem
histórias Nós portu
gueses temos uma
tradição extraordiná
ria de contos tradi

cionais escritos por
Leite de Vasconcelos
Adolfo Coelho Teó
filo Braga mas o

maior de todos é o Vasconcelos Histórias

de uma beleza e de uma brutalidade ex
traordinária não são contos de fadas Os
nossos contos não são lamechas não can
sam e eu admiro os profundamente São
mais importantes do que os quadros Os
quadros seguem essas histórias de outra
maneira

Ainda há muitas histórias por descobrir
Sim haverá sempre Por isso é que a gen
te pinta para desenterrar histórias As his
tórias são mais importantes do que os
quadros
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