
A Meio da Noite



A 14 de julho de 1918 nascia Ingmar Bergman. Poucos 
realizadores conseguiram encontrar profundidade 
no interior do ser humano. Os seus sonhos cheios de 
pesadelos foram a base inspiradora de muitos dos seus 
filmes, nos quais espaço e tempo se desvanecem do 
real. A impossibilidade de comunicação, a religião e a 
morte são as temáticas mais obsessivas de Bergman. 
No entanto, o que é mais importante na vida do realizador 
é a comunicação que conseguimos com outros seres 
humanos: sem isso, estaríamos mortos. A redenção, 
por vezes, aparenta ser o amor, mas sempre que as 
personagens parecem perceber isso, a luz é retirada do 
ecrã. Apesar de lhe interessar qualquer ser humano, seja 
homem ou mulher, Bergman não esconde gostar mais 
de trabalhar com mulheres, afirmando que são melhores 
atrizes, talvez porque têm uma relação mais aberta com 
a sua reflexão. A verdade é que as mulheres de Bergman 
não são um mito, elas existem em todo o seu esplendor e 
complexidade. As referências são esmagadoras, tanto na 
quantidade como na dificuldade de análise e interpretação 
de cada personagem. É nessa visão do realizador que  
nos iremos inspirar, nesses homens e mulheres assustado-
ramente reais, na solidão em luta constante com o interior.

A Meio da Noite, sendo um espetáculo que se propõe 
abordar a temática existencialista do encenador e cineasta 
Ingmar Bergman, é simultaneamente uma peça sobre o  
processo de criação, numa procura incessante de si próprio  
e dos outros.

Sete intérpretes encontram -se para partilhar as suas 
pesquisas sobre a obra do realizador e criarem, coletiva 
ou individualmente, cenas que possam integrar um futuro 
espetáculo.

À volta de uma mesa/ilha, fecham -se nos seus pensamentos, 
mergulhados nos computadores, nos livros, nos vídeos. 
Tudo nasce desse huis clos de criação: o som, a luz, as 
imagens, as ações e contradições, dramas, pesadelos e 
fantasmas. As camadas de representação acumulam -se, 
criando tramas dramatúrgicas onde se mistura a mentira 
com a verdade dos factos.

A Meio da Noite é uma profunda homenagem a Ingmar 
Bergman, aos atores dos seus filmes e aos intérpretes 
desta Companhia.
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“Qual é o meu objetivo com estas 
imagens?”

A imaginação devia sentir vergonha.  
É humilhante mas é também necessário.  
Todos os dias penso que este processo tem 
algo de fatigante, desagradável e, além do 
mais, de absurdo. Todos os dias prometo a 
mim próprio abandoná -lo porque ele não 
cessa de me irritar. Mas todos os dias rescindo 
a minha decisão e recomeço, rasgo o que já 
escrevi ou recomeço.

O prazer que sinto é vago mas persistente. 
Qual é o meu objetivo com estas imagens? 
Repito, qual é a minha intenção? Não sei, 
e jamais conseguirei saber com uma certeza 
mínima. É possível que, à medida que avanço, 
consiga uma justificação repentina. Tudo 
o que sei é que uma espécie de prazer de 
resolver uma situação me impele a fazer o que 
faço, o prazer de criar um espaço no meio de 
um caos confuso, de impulsos contraditórios, 
um espaço em que a imaginação e o desejo 
de rigor formal se cristalizam num esforço 
comum e numa conceção de vida que me é 
própria: o desejo absurdo e jamais satisfeito 
de comunicar e estabelecer relações, as 
tentativas desastrosas de quebrar com o 
isolamento e a distância.

Ingmar Bergman – Guião de Lágrimas e Suspiros (Assírio 

& Alvim, trad. Armando Silva Carvalho, 2002)

“Cada um tem de se arranjar  
o melhor que puder”

No seu diário secreto procurei o que a minha 
mãe escrevera em julho de 1918. Li o seguinte: 
“O nosso filho nasceu na manhã do dia 14 
de julho, um domingo. Teve logo febre alta 
e diarreias difíceis de debelar. Parece mais 
um esqueleto com um narigão vermelho do 
que outra coisa. Recusa -se a abrir os olhos. 
Devido à minha doença, logo uns dias depois 
do parto não tinha leite para amamentá -lo. Foi 
então que o batizaram de emergência, aqui no 
hospital. Demos -lhe o nome de Ernst Ingmar. 
[…] A minha mãe diz que, se o bebé morrer, 
ela tomará conta do Dag para que eu possa 
exercer a minha profissão. Ela quer que eu me 
divorcie do Erik o mais depressa possível, ‘antes 
que ele faça outra loucura levado pelo ódio que 
alimenta dentro de si’, mas eu acho que não 
tenho o direito de deixá -lo. […] A minha mãe 
diz que ele é um fingido, mas não acredito. Nas 
minhas orações imploro a Deus, ainda que sem 
grande fé. A vida é assim mesmo: cada um tem 
de se arranjar o melhor que puder.”

Ingmar Bergman – Lanterna Mágica (Relógio D’Água, 

trad. Alexandre Pastor, 2012)

“Ia desafiar ‑te?”

Não. Não, não era feliz. […] Disse isso 
para te agradar […], eu tinha 14 anos e 
tu dirigias toda a tua energia reprimida 
contra mim. Eu ia pagar bem caro pelo 
meu desleixo. Eu tentei defender -me 
mas não tive hipótese. Debitavas as 
tuas opiniões com uma voz preocupada. 
Nenhum detalhe escapava à tua energia 
afetuosa. Se eu andava curva, dizias 
“Precisas de fazer ginástica”, e fazíamos 
exercício juntas. Achavas que o meu 
cabelo era comprido de mais e mandaste-o  
cortar bem curtinho. Ficou horrível. Depois 
achaste que os meus dentes eram tortos 
e pus um aparelho. Fiquei medonha. 
Disseste que não podia voltar a vestir 
calças e mandaste fazer vestidos sem pedir 
a minha opinião. Eu não me atrevia a dizer 
não para não te aborrecer. Trazias livros 
para mim que eu não entendia. Eu lia e lia 
e lia… para depois discutirmos. Falavas mas 
eu não percebia nada. Eu tinha medo que 
falasses da minha burrice e paralisava.  
Mas uma coisa eu entendia: jamais me 
amarias ou me aceitarias tal como eu era. 
Eras obcecada. O meu medo aumentava e 
eu anulava -me. Eu dizia o que tu mandavas 
e imitava -te. Eu não me atrevia a ser eu 
mesma nem quando estava sozinha, porque 
detestava tudo o que era meu. Era horrível, 
mãe. Eu ainda fico abalada só de pensar 
nisso. Foi horrível. 

Eu não percebia que te odiava pois 
achava que nos amávamos. Eu não  
podia odiar -te e o meu ódio tornou -se  
num medo insano. Eu tinha pesadelos.  
Eu roía as unhas, eu arrancava tufos de  
cabelo. Eu queria gritar mas só saíam 
grunhidos abafados. E isso assustava -me 
ainda mais, pois eu achava que estava  
a enlouquecer. E depois veio o Stephen. 
[…] Eu tinha 18 anos, ele era adulto.  
Nós teríamos conseguido. Nós queríamos 
ter o filho, mas tu estragaste tudo. […] 
Mas o que sabias tu? Tu ouvias as nossas 
conversas? Estavas debaixo da nossa 
cama? Sabes do que estás a falar? Será 
que já te importaste com alguém para 
além de ti própria? […] Ia desafiar -te?  
Eu estava assustada e precisava de ajuda. 
[…] Porque tu nunca ouvias. Tu foges  
de tudo. És emocionalmente incapaz.  
Na verdade, detestas a Helena e eu. Estás 
fechada dentro de ti própria a olhar para o 
teu umbigo. Eu amava -te mas tu achavas-
-me repugnante, burra e falhada. 

Ingmar Bergman – Sonata de Outono (1978),  

monólogo de Eva

“Mas sabes… o medo…”

Sei que essa és tu mas não consigo alcançar-
-te. Compreendes? Estou do lado de fora 
do muro. Fui eu próprio que me pus do 
lado de fora, que fugi para tão longe… 
que… acaba -se por ficar tão distante. 

Sim, é estranho. Quero ser caloroso, 
carinhoso e vivo. Quero parar com isto, 
mas sabes… o medo… Tenho pavor de ser 
humilhado. É uma interminável miséria. 
Fui deixando entrar as humilhações e elas 
penetraram e aqui se alojaram. Entendes  
o que quero dizer?

É terrível ser um fracasso. As pessoas 
pensam que têm o direito de me dizer 
o que fazer… o seu desprezo bem-
-intencionado. Aquele breve desejo  
de pisar alguma coisa viva.

Estou morto. Não, não, não estou morto. 
Não, isso é injusto, melodramático. Não 
estou morto. Mas vivo sem autoestima. Sei 
que talvez soe absurdamente pretensioso, 
pois a maioria das pessoas é obrigada 
a viver sem sentido de autoestima. 
Humilhadas de coração, asfixiadas e 
desprezadas. Elas estão vivas, e isso é tudo 
o que sabem. Não conhecem alternativas 
e, mesmo que as conhecessem, jamais 
procurariam alcançá -las. Entendes? 

Pode -se adoecer de humilhação?  
Ou será ela uma doença que nos contaminou 
a todos e com a qual somos obrigados  
a viver? Fala -se muito de liberdade.  
Não será a liberdade um veneno temível 
para qualquer um que é humilhado,  
ou a palavra liberdade é uma droga que o 
humilhado usa até ser capaz de incorporá-
-la? Não, não aguento viver com isto.  
Eu desisti. Chega a ser quase insuportável, 
os dias arrastam -se, penso que vou sufocar 
com a comida que engulo… pela merda 
que expulso, pelas palavras que digo, pela 
luz. Pela luz do dia que todas as manhãs 
me grita para me levantar. Ou pelo sono 
que é sempre de sonhos de perseguição. 
Ou apenas pela escuridão que sussurra 
com os ruídos de fantasmas e memórias.  
Já te ocorreu que quanto pior estão as 
pessoas menos elas reclamam? No fim, elas 
estão completamente caladas. São criaturas 
vivas com nervos, olhos e mãos, tremendos 
exércitos de vítimas e carrascos. A luz que 
cai e aumenta e cai pesadamente. O frio que 
chega. A escuridão. O calor. O cheiro. Todos 
silenciados! Nunca poderemos sair daqui. 
Não acredito nessa mudança. É tarde, tarde 
de mais. É tarde de mais para tudo. 

Ingmar Bergman – A Paixão (1969), monólogo  

de Andreas





“Ouves este silêncio?”

Do you hear how quiet it is? 
There was a time when nights were for 
sleep, deep, dreamless sleep.
I cannot sleep. I wake out of fear. I have 
held vigil each night until daylight. It’s the 
worst hour.
Do you know what is called? The old people 
used to call it “the hour of the wolf”. It’s the 
hour at which most people die and most 
children are born.
It’s now that the nightmares come to us.  
And if we are awake, we are afraid.

Ouves este silêncio?
Houve um tempo no qual as noites eram 
para dormir, um sono profundo e sem 
sonhos.
Eu não consigo dormir. Acordo cheio  
de medo. Aguentei noites de vigília até  
de madrugada. É a pior hora. 
Sabes como lhe chamam? Os velhos 
costumavam chamar-lhe “a hora do lobo”. 
É a hora na qual mais pessoas morrem  
e mais crianças nascem. 
É neste instante que os pesadelos nos 
chegam. E se estivermos acordados,  
temos medo. 

Ingmar Bergman – A Hora do Lobo (1968),  

monólogo de Johan

“Colapso civilizacional”

Existem níveis ou tipos de morte 
visíveis em A Vergonha: a física, a do 
amor, a emocional, a artística, cultural 
e civilizacional. Existem também três 
níveis de degradação humana que se 
espalham e incluem o social: o primeiro, 
essencialmente militar, com implicações 
diretas na ruína de pessoas e bens, cuja 
consequência é transformar simples 
cidadãos em inimigos ou aliados; o 
segundo, que afeta a comunicação e a 
verdade, as relações e o espaço público, 
isolando os seres humanos e votando -os 
à manipulação que a propaganda inflige; 
o terceiro nível, e de maior gravidade, 
o que mostra o colapso civilizacional, 
designadamente na aniquilação ocorrida  
no plano da arte, representado em  
A Vergonha nas imagens de destruição  
do piano e do violino de Jan.

António Júlio Rebelo – A Maldade no Cinema de Ingmar 

Bergman (Edições Colibri, 2015)

Temas de conversa à mesa

O que são os grandes temas?
O que é um milagre?
Invocar a mesa como ideia de catástrofe 
familiar.
O ódio e o amor como componentes  
de atração.
O outro lado do espelho. 
A inquietação da duplicidade.
O silêncio luxuriante do desejo.
Como falar muito, durante muito tempo, 
sobre algo muito importante.
Como viver sem nódoas negras e cicatrizes?
As boas imitações e as imitações rascas.
Somos todos tão submissos…
O que está para além de um olhar?
Como perder tempo?
Engolir a voz, engolir a língua, engolir  
o mundo.
O exagero, o drama e o impossível.
O sexo através do olhar.
O corpo feito despojo, deixado ao acaso.
Somos todos tão precários.
Quero ser mulher mas não quero ser  
a mulher do Bergman.
Precisamos de música para escapar à nossa 
tristeza?
Como mentir o tempo todo?
Somos todos tão mentirosos…
Como falar disto tudo que estamos aqui  
a fazer sem nos aborrecermos uns com  
os outros?
A monotonia do conflito.
As palavras e os gestos como uma 
avalanche.
Somos todos tão maldosos…
Somos todos tão desconcertantes…
Vamos pentear -nos, lavar -nos e dar abraços?
Quanto tempo aguentamos aqui em 
silêncio?
Quanto tempo…
Somos todos tão dispensáveis…

Bruno Alexandre

“Eu não estou na tua cabeça”

Eu não estou na tua cabeça. 
Eu estou toda em mim.
Não há um grama, não há uma partícula 
minha que esteja fora de mim. 
Estar na tua cabeça seria um absurdo…  
e muito assustador…
Eu, se quisesse, se eu tivesse vontade,  
eu até podia sair um pouco de mim, eu podia 
existir noutro corpo, podia ser outro ou outra 
que não eu. 
Podia ser a Harriet Anderson, toda lânguida, 
a fumar um cigarro para a câmara.
Podia ser o bispo Eduard, que te fecha num 

armário escuro e húmido com todos os teus 
demónios e fantasmas… E olha que não são 
poucos… Eu podia ser o armário escuro,  
até podia ser só a escuridão. Isso era mesmo 
fácil…
Podia ser a Liv Ullmann, com medo de 
morrer de verdade, durante a cena de 
suicídio da Jenny. 
Eu até podia ser o André a fazer de Rita 
Calçada, a fazer de Liv Ullmann, a fazer de 
Anna Fromm, no preciso momento em que 
ela diz:
“Eu estava sozinha na estrada, sentia um 
profundo desejo de companhia, os braços de 
alguém a envolverem -me, mas sabia que isso 
tinha sido perdido para sempre.”
Eu também podia ser essa. Seria fácil.  
Mas eu escolho ser eu. Toda em mim. 
É mais simples e seguro. 
Sabes porquê? 
Porque eu sou o melhor lugar para estar. 
Because there’s no place like home…
Em sueco soa mais ou menos assim: 
“Det finns ingen plats som hemma.”

Catarina Câmara

Não gosto de Ingmar

Não gosto de Ingmar, não gosto da sua 
maneira arrogante de tratar a vida, do seu 
autoritarismo frio e escuro.
Não gosto de Ingmar e da sua falsa 
modéstia, falso génio, falsa profanação, 
falso fulgor, falsa perversão, falsos 
demónios. 
Ingmar não pensa na rotação do mundo,  
não pensa no mundo, nem no universo,  
nem nos problemas, nem nas soluções.
Não gosto de Ingmar porque Ingmar fala -me 
de relações e sentimentos, enterrados sob 
a terra.
Ingmar fala comigo, dentro do quarto mais 
secreto.
Não gosto de Ingmar porque Ingmar é um 
demónio vestido de preto, e uma mulher 
vestida de mãe e de avó e de tia e de família.
Não gosto de Ingmar porque Ingmar é o 
início, e no início só existe trauma.
Não gosto de Ingmar porque Ingmar não ama, 
nem é amado, não gosto de amar Ingmar.
Não gosto de Ingmar, porque eu sou Ingmar.

André de Campos
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