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Não é permitido filmar, gravar ou fotografar 
durante o espetáculo. O uso de telemóveis  
ou relógios com sinal sonoro é incómodo,  
tanto para os atores como para os espectadores.

Josef Nadj

Compreender a dança sobretudo como um lugar de encontro –  
eis como Josef Nadj define o seu trabalho. Para lá do seu estatuto 
como coreógrafo, Nadj é na verdade um artista sem fronteiras e sem 
barreiras. Bailarino, mas também artista visual e fotógrafo, a sua  
visão da humanidade é poética e apaixonada.

Está constantemente à procura de novas formas. Incessantemente 
disponível para explorar a humanidade, tão perto quanto possível da 
verdade humana. Ao longo da sua carreira, de Canard pékinois (1987)  
a Mnémosyne (2018), Josef Nadj tem implacavelmente perseguido 
uma coreografia exigente e ardente, onde a gravidade e a compaixão 
se revezam, a intensidade e o humor se alternam. Quer visitando 
autores atípicos (Beckett, Kafka, Michaux) ou trazendo a pintura 
consigo para o palco (numa performance com Miquel Barceló),  
de Josef Nadj emana uma completa liberdade corporal. 

Oscilando entre realidade e fantasia, tradição e modernidade, 
explora o essencial: a relação do homem consigo mesmo. Porque,  
para Nadj, a dança é fundamentalmente um ato humanista. Ao longo 
dos anos, as obras de Josef Nadj têm -se tornado uma referência  
na dança contemporânea.

Para além da sua influência em França (Carta Branca na Grande 
Halle de La Villete em Paris, em 2014; Artista Associado no Festival  
de Avignon 2006, que oficialmente o designou “criador sem 
fronteiras”), o seu trabalho é reconhecido e celebrado pelo mundo 
fora. Entusiasticamente recebidas em quase cinquenta países, mais  
de quatrocentas mil pessoas dos cinco continentes têm apreciado  
as suas obras nas mais importantes salas internacionais.

Inspirando -se nos maiores e mais profundos mitos da humanidade, 
apaixonadamente enlaçando disciplinas artísticas e referências 
culturais, Josef Nadj tem vindo a aprofundar uma linguagem universal.

De 1995 a 2016, Josef Nadj foi diretor do Centre Chorégraphique 
National d’Orléans. Em 2017, fundou a sua nova companhia, Atelier 
3+1, em Paris.

O fotógrafo
Pela composição e temas, pela frequente presença de indivíduos  
em situações encenadas, as primeiras obras fotográficas exibidas  
de Josef Nadj são indissociáveis das suas peças de palco – 
preparando -lhes o caminho ou acompanhando -as, estendendo -as,  
às vezes tornando -se parte delas.

No início dos anos 2000, Nadj empreendeu diferentes explorações 
independentes, diversos ciclos ou séries que – mesmo partilhando 
certos temas – diferem dos trabalhos de palco, desde logo pela 
ausência da forma humana.

Desde essa altura, Josef Nadj lançou -se num novo ciclo de criações 
e mergulhou na história da fotografia, aprendendo as técnicas 
exploradas pelos pioneiros do século XIX, nomeadamente  
a cianotipia, a raiografia,* etc. – até à fotografia digital.

* Técnica em que as imagens se obtêm pelo posicionamento de objetos diretamente  

sobre o papel fotográfico, num quarto escuro e expostos à luz, sem a utilização  

da câmara, produzindo um registo direto e único das suas formas e sombras.





Ottó Tolnai*

O teatro de rãs de Josef Nadj

Josef regressava de bicicleta de um 
passeio pelo Tisza, o rio da sua cidade 
natal, quando, de repente, se apercebeu 
de uma rã dessecada, esmagada, uma 
“chapa de sapo”, como se dizia. Travou, 
parou junto dela e apanhou -a. Depois, 
mais outras duas. Algumas destas rãs 
passam dias debaixo do rolo compressor 
de bicicletas, carros e camiões e às vezes 
também de tanques, até atingirem este 
estado quase vibrante e incandescente 
da chapa. Quando crianças, esta espécie 
de pengö em chapa de sapo constituía 
uma divisa válida, um verdadeiro tesouro 
(antes da guerra, chamávamos pengö 
à moeda húngara, já sem valor para os 
numismáticos, mas não para as crianças). 
Podíamos trocá -los pelo que quiséssemos, 
por cristais de sulfato de cobre, aos 
nossos olhos autênticos pedaços de 
céu, entusiasmando -nos pela sua cor 
azul, porque, do dia para a noite, nos 
transportavam para junto do Adriático,  
o mar dos mares, na fronteira da península 
balcânica. Podíamos também trocá -los  

por alfinetes de chapéu com rubis, 
estampas exóticas ou com a efígie da 
rainha de Inglaterra… Estes cadáveres 
tinham ainda outra considerável virtude, 
eram verdadeiras mezinhas – com eles 
esfregávamos e tratávamos os tumores 
nascentes, os endurecimentos da pele  
a que chamamos calos, nos nossos pés  
e mãos.

Josef voltava inesperadamente a casa 
com as suas três chapas de sapo, como  
se estas fossem algo de novo, de precioso, 
vinis a pôr imediatamente a tocar…  
E, de certa forma, ele fê -lo; Rilke tinha 
sonhado com um gramofone que podia 
também tocar na sutura de um crânio…  
E Josef encontrou o meio de dar a ver  
e a ouvir essa pele mórbida, achatada 
até ficar parecida à chapa, e cuja textura, 
completamente irregular, é uma das mais 
espessas e atraentes, ultrapassando as 
das serpentes e dos crocodilos pelos seus 
motivos… Rapidamente, Josef instalou 
entre as rãs outras criaturas estranhas, 
encontradas fortuitamente: martelo 

de cabeça quebrada, osso fossilizado, 
esporão, ovo de codorniz, rosa de Jericó, 
morcego seco, fragmentos de bibelots 
com ar de ali estarem há séculos à espera 
do seu destino, e que lançam desde logo 
um clarão inesperado sobre todo este 
mundo -miniatura, cheio de mecanismos 
de relojoaria, de cristais de sal, um gato 
mumificado numa espécie de jaspe, uma 
caixa de primeiros socorros com a sua 
cruz, homenagens discretas a Malevich, 
Wols ou Beuys.

Depois, estas criaturas começaram a 
falar e a cantar. Quem acreditaria que as  
rãs fossem cantoras de ópera… Mas que 
as rãs-verdes o eram, isso pelo contrário 
já se sabia. Antes da chegada de uma 
princesa inglesa a Sarajevo (ou de uma 
rainha, já não me recordo), zelosos 
intendentes mandaram apanhar todas  
as rãs em redor do lago da sua residência. 
Mas, de manhã, a princesa (ou a rainha) 
anunciou, toda feliz, que nunca desde  
a infância tinha dormido tão bem, nunca 
desde a infância ouvira música tão bela 
do que a que ecoara sob as suas janelas 
nessa noite, e contudo Haydn e Haendel 
tinham tocado em sua casa… Parece que 
o seu pobre pessoal não tinha conseguido 
apanhar todas as rãs-verdes…

Sim, as rãs esmagadas falaram, 
cantaram e deram -se a ver a Josef. 
Absorviam -no cada vez mais, de tal 
modo que ele quase lhes passou a ter 
medo. Não imaginara ter de se haver com 
tenores heroicos, desempenhos trágicos, 
personagens patéticas de Shakespeare, de 
Orson Welles ou da ópera de Pequim. Elas 
quase exigiram ter atrás de si uma moldura 
de palco. Rapidamente, Josef preparou-
-lhes uma caixa preta em plasticina, na 
qual gravou motivos com um dente de 
cordeiro. Depois, construiu cenários em 
torno destas rãs heroicas, ao mesmo 
tempo que elas começaram, formosa e 
pateticamente, a gesticular com os seus 
dedos e patas maravilhosamente enormes. 
Josef não sabia de onde lhes vinham  
esses discursos teatrais à la Falstaff,  
à la Fausto ou à la Boris Godunov, essa 
visão trágica do mundo. Isso assustava -o, 
porque se tornara evidente que ninguém 
lhe havia sinalizado o desaparecimento 
do nosso mundo, levado pela febre do 
ouro e pela sede do petróleo, ninguém lho 
tinha relatado assim, ninguém lho havia 



explicado assim, porque nós, escritores-
-filósofos, tínhamos falado em demasia 
do mundo. E, de súbito, face a estes seres 
de couro curtido, torna -se evidente que 
não há criatura mais miserável do que o 
homem. Colocado agora numa das cenas, 
um dos utensílios ganha um sentido só 
seu; o acaso não existe (lembra -me a pele 
dilacerada de Miguel Ângelo, a forma 
como ele nos oferece a sua pele esfolada 
no teto da Capela Sistina), e esse sentido 
cresce, como o pensava Nietzsche, 
supera -se e transborda… O seu vazio 
acolhe uma acústica de ópera luminosa. 

Suspeitava há muito de que nada 
conhecemos da natureza destas criaturas 
do nada que nos cercam, moscas e rãs. 
Basta olharmos para estas chapas, estas 
imagens vivas oferecidas por Josef para 
compreender que nada sabemos desta 
dimensão… (é verdade que, em vez de 
moscas e rãs, poderia falar de ratos e 
ratazanas; não esqueçamos que Einstein 
dizia que, se as ratazanas fossem um 
pouco maiores, dominariam o mundo).

Aguardemos para ver o que a 
Gesamtkunstwerk1 de Josef nos contará. 
Às vezes, parece -me que o mundo deixou 
de existir, exceção feita à pequena caixa 
negra de Josef, com o seu teatro de 
marionetas no interior, onde as criaturas 
se multiplicam até ao infinito e nos 
ensinam algo – aguardemos pelo fim, 
mesmo que não haja um fim, sendo que 
este crescimento talvez seja infinito, e nos 
diz o que até agora era impronunciável… 
Certo é que, se passarmos mais tempo 
junto destas criaturas, é fatal notarmos, 
para além das posturas de profetas, 
os seus movimentos de pés e mãos 
desenhando uma coreografia alegre  
e irónica, exatamente como a de Josef, 
genial. Impossível sonhar com um maior 
gesto teatral do que este: Josef instalou  
a totalidade de uma nação esmagada pelo 
rolo compressor, seguiu -a jovialmente, 
fotografou -a, registou atmosferas  
e danças…

1 Obra de arte total, conceito estético oriundo do 

romantismo alemão do século XIX, geralmente 

associado ao compositor Richard Wagner.

* Poeta, dramaturgo e ensaísta húngaro.

 Trad. Fátima Castro Silva.





Marylène Malbert*

“Uma obra de arte total”

Mnémosyne para dizer a memória de 
um mundo: o mundo do coreógrafo 
e artista plástico Josef Nadj. Trinta 
anos após a criação da sua primeira 
performance, Nadj oferece -nos uma 
obra global, associando um projeto 
fotográfico a uma performance cénica. 
Ao longo do seu percurso, desde os 
tempos de estudante na escola de Belas 
Artes de Budapeste, Nadj nunca deixou 
de fotografar. Reapropriando -se de 
uma prática desenvolvida a par do seu 
trabalho principal, Josef Nadj escava 
na sua própria memória para, uma vez 
mais, alargar o seu horizonte criativo. 
Ponto de viragem artístico ou regresso 
às origens? Para Mnémosyne, concebeu 
uma extensa exposição fotográfica e 
uma caixa preta onde se encena a si 
próprio – entre a representação, a dança 
e a performance –, a uma curta distância 
do seu público.

Imagine -se um espaço estreito, 
fechado e escuro, uma camera obscura 
em espera. O visitante torna -se aí 
espectador ou mesmo observador. 

Na intimidade deste gabinete, onde 
algumas curiosidades ganham vida, 
Josef Nadj oferece -nos uma breve 
performance de rara intensidade: cada 
movimento, cada ação, cada segundo 
é um eco da sua jornada, pessoal e 
artística, transfigurada por um desenho 
cénico na veia de Beckett.

Surge depois a ideia de que o título, 
Mnémosyne, soa um pouco como Las 
Meninas, a obra -prima de Velázquez. 
Como esse famoso quadro, Mnémosyne 
contém uma multiplicidade de olhares 
que continuam a ampliar -se e a 
enriquecer -se mutuamente.

Em torno da caixa preta onde a 
performance tem lugar, Josef Nadj 
concebeu uma vasta exposição 
fotográfica. Cada fotografia exibida 
conta uma história, a ser vista como 
uma mostra individual suspensa no 
espaço. Cada imagem contém uma 
memória única, conhecida apenas 
do artista – há objetos encontrados 
que foram guardados pelo seu poder 
sugestivo, referências patrimoniais que 

o continuam a inspirar e todo o tipo de 
souvenirs. Em paralelo com a brevidade 
da performance, estas imagens sugerem 
uma relação com o tempo, espraiando -se  
por muitos anos, da procura das formas 
à composição das imagens, da escolha 
da técnica ao exato momento do disparo 
fotográfico.

Tributo pessoal e transversal a Atlas 
– o projeto inacabado do historiador 
de arte alemão Aby Warburg –, 
Mnémosyne é uma autêntica obra de 
arte total: ao mesmo tempo instalação, 
performance e exposição. Dela cada 
espectador retém uma imagem, última, 
uma impressão que questiona o nosso 
olhar e a nossa memória: o que foi que 
vimos?

* Jornalista e crítica de arte moderna e 

contemporânea. A partir de uma entrevista  

com Josef Nadj.

 Trad. Fátima Castro Silva.



Um espetáculo e exposição  
de fotografia de Josef Nadj

Espetáculo
conceção e interpretação  
Josef Nadj
luz  
Rémi Nicolas
cenografia e direção técnica 
Sylvain Blocquaux
música  
Peter Vogel, Schubert  
por Emmanuelle Tat
direção de palco  
Romuald Liteau-Lego

Exposição
fotografias e vídeo  
Josef Nadj
colaboração artística  
Dudás Szabolcs
cenografia e desenho de luz 
Rémi Nicolas 
molduras  
Jean-Pierre Haie  
– Atelier Demi-Teinte
direção técnica  
Sylvain Blocquaux
 
produção e digressão  
Bureau PLATÔ –  
Séverine Péan
Emilia Petrakis
administração  
Bureau PLATÔ –  
Marie de Heaulme

produção executiva  
Atelier 3+1

coprodução  
Biennale de la Danse de Lyon 2018,  
Centre Chorégraphique National 
d’Orléans, La Filature, Scène 
Nationale – Mulhouse, 
Le CENTQUATRE-PARIS
com o apoio de  
Ministère de la Culture – Direction 
Générale de la Création Artistique  
– Délégation à la Danse, Région 
Île-de-France, La Villette-Paris,  
Résidence Sainte-Cécile-Orléans

Josef Nadj é um artista em 
residência no CENTQUATRE-PARIS 
e laureado com o programa de 
residência internacional da Cidade 
de Paris – Récollets. 

estreia 22Set2018  
Biennale de la Danse de Lyon  
– Musée des Beaux-Arts
dur. aprox. 20’
M/14 anos

Mosteiro de São Bento da Vitória
5-25 jan
Exposição de Fotografia
seg-dom 15:00-18:00

17-20 jan
Espetáculo
qui 19:00+21:00 
sex 19:00+21:00+23:00 
sáb 17:00+19:00+21:00+23:00 
dom 16:00+18:00
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