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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 intérpretes como  
para os espectadores.

Linhas de Vida…
27 de Julho de 2017, 5ª Fª, aprox. 20.30h,
no voo para Roma (Fiumicino) TP838
O desnorte com as obras do espaço do GCK 
[Gabinete Curiosidades Karnart] de Maio ao 
presente foi tal que nem sei onde param os 
anteriores cadernos do diário, que, portanto,  
vão ficar incompletos. Está tudo arrumado, 
empacotado, abrigado sob panos, plásticos  
finos, papéis, nos espaços com tetos de madeira – 
quartinhos superiores e piso térreo sob mezzanines. 
Um horror. Aplicação de plano de energia, 
tratamento de cobertura, fachada e janelas, obras 
que a CML resolveu (finalmente) levar avante,  
mas que para nós vieram fora de tempo, as nossas  
já acabadas, tudo arrumado e instalado. 

Vamos a – informação agora – 900 km/hora, 
chegaremos às 23.50h, hora local, a Roma.

Desesperados por férias, desatei a contactar 
amigos que vivem fora de Portugal: TS em Roma, 
CSS em Berlim, RC em Sydney, o irmão da CP,  
Alex em Buenos Aires… e a T disse ‑nos que passaria 
a maior parte do mês de Agosto em Ronciglione, 
Viterbo, onde tem uma casa num lago, e que o 
apartamento de Roma, na Piazza Quinto Cecilio, 
estaria praticamente livre. Que viéssemos.  
O combinado será, para já, ir a primeira semana  
de férias com ela para Viterbo, ficar as duas 
seguintes em Roma, e a quarta, de 19 ‑25 de Agosto, 
em Nápoles, onde quero ver o famoso Cristo velato 
no Museo Cappella Sansevero. Gostaria  
de aproveitar para ver Pompeia e o Vesúvio […]  
e quero rever os “Michelangeli” de San Pietro, 
sobretudo a Pietà e o Moisés. 
[…]
23 de Agosto de 2017, 11.56h, Napoli
Emoção pura, Stendhal, este Cristo velato  
da Cappella Sansevero! Uff. Até transpirei!

Foi assim que, na intensa e difícil cidade 
onde Caravaggio se pressente dappertutto, 
desfrutei de uma mesmerizante variedade 
de texturas de mármore andando à volta de 
um Cristo jacente, colocado a nível térreo 
no centro de uma capela ‑museu ‑mausoléu. 
Obrigado Raimondo di Sangro, sétimo  
príncipe de Sansevero, pela encomenda  
feita a Giuseppe Sanmartino. Obrigado  
a Giuseppe Sanmartino por ter existido.

E com Moiras, perfinst e agradecimentos 
continuamos na vida, essa que Cloto, Láquesis  
e Átropos tecem e a que cortam o fio: nosso;  
do morto, que fica; da noite, que caminha. 

O perfinst, que investigamos desde 1996 e se 
tem vindo a consolidar enquanto conceito de 
pesquisa artística, flui entre as artes de palco  
e as artes plásticas. “A linguagem performativa, 
que usa técnicas do teatro, da dança e do  
body art, e pode ou não recorrer a texto, 
pressupõe que a construção de personagens 
se focalize numa interiorização rigorosa cuja 
expressão pode ser a palavra, o movimento  
ou o rasgar dos limites físicos do próprio corpo.  
A linguagem plástica – de inspiração nas belas‑
‑artes e no cinema – tem como ponto de partida 
o espaço (de a[re]presentação, normalmente 
não convencional), os objetos (que não têm  
de funcionar como os tradicionais adereços  
de espetáculo), a caracterização (marcada,  
do rosto e/ou do corpo dos intérpretes)  
e/ou a imagem (animada ou fixa).”

Num duro biénio em que vivemos sem 
financiamento por termos concorrido a Artes 
Visuais, esse de 2018 ‑19, um programador 
não nos falhou: Nuno Carinhas. Salve. Assim 
tenhamos estado à altura da sua confiança. 

Obrigado também aos talentosos e altruístas 
Telma Freitas Morna e João Bertrand Cabral,  
que nos seguiram discretamente ao longo  
dos tempos e, à chegada ao deserto, nos 
ofereceram água, da pura. As mesas de luz  
são deles, construção e conceito, programação  
e impressão – e dos gémeos Ivo e Gil, claro.

Obrigado à Cariátides, aos associados da 
Karnart, aos Amigos da Karnart. À Escola 
Superior de Dança, ao Museu Nacional  
do Teatro e da Dança. 

À Vereadora da Cultura da Câmara Municipal 
de Lisboa, ao Ministro da Ciência e Tecnologia,  
à atual Ministra da Cultura, que percebeu.  
E à equipa do Teatro Nacional São João. 

Até ao próximo biénio, que vem rico em 
experiências e Buonarroti! 

Luís Castro, LX. GCK 22.Maio.2019

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.


