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uma das fotografias de apresentação do espetá-
culo mostra um feixe de luz ofuscante de um pro-
jetor. a luz é um tema predominante no seu tra-
balho, desde os olhos vermelhos do Tio Boonmee 
na exposição Photophobia, passando pelas luzes 
monocromáticas de Cemitério do Esplendor...  
o que significa para si esta imagem do projetor? 
na sua definição, o espetáculo é apresentado 
como uma performance de projeção. Pode expli-
car-nos um pouco esta categoria de espetáculo?
interessa-me sempre a maneira como se 
interpreta a luz – natural e artificial. 
Ambas têm sentido diferente para cada 
um de nós. isso tem também a ver com a 
nossa perceção da realidade e da ficção. 
em todo o caso, a luz é, ao mesmo tempo, 
uma fonte de criação e de destruição; 
apresentando sentidos diferentes, é, por-
tanto, usada para manipular, para contro-
lar. o cinema é uma forma de ilusão 
muito rudimentar. porém, cedemos sem-
pre a essa ilusão. em Fever Room e no 
Cemitério do Esplendor existem todos os 
tipos de ilusões, tanto físicos como meta-
fóricos. com esta imagem, onde enfren-
tamos o projetor, quero evocar a relação 
do homem com a luz, na caverna, e do 
homem com o cinema, no teatro.

Como vê a relação entre Cemitério do Esplendor 
e Fever Room? trata-se de obras gémeas,  
de uma adaptação, de uma variação sobre  
o mesmo tema, da mesma história? 
Fever Room é uma extensão do Cemitério 
do Esplendor. tal como no filme, em Fever 
Room existem duas personagens que par-
tilham os seus sonhos. passei de uma nar-
rativa linear para a abstração. o espetáculo 
começa com um soldado, itt, que toma 
conhecimento de lugares e objetos através 
das memórias de Jen. Faço também refe-
rência a uma outra história em que itt vem 
de um futuro onde não há luz. neste futuro, 
as barragens hidroelétricas pararam de 
funcionar porque os rios secaram. A sua 
missão é converter o sonho de Jen em 
energia. este é o cenário que imaginei 
durante as filmagens. no entanto, no fim do 
espetáculo, não sei se o público se vai lem-
brar dessa história, apesar de ter sido uma 
experiência interessante.
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FEVER ROOM
A P I c h AT P O N G  

W E E r A S E T h A k U L
sábado e domingo, 15h, 17h, 22h

Palco da Sala Luis Miguel Cintra 
A classificar pela CCE

€7
Duração: 1h20

Em tailandês, legendado em português e inglês

Fever Room surge no seguimento do 
filme Cemitério do Esplendor*. Fora  
do seu contexto habitual de trabalho 
Apichatpong põe em causa o lugar do 
espectador no espaço de apresentação 
do cinema e no espaço teatral. nesta 
performance-projeção, Jenjira (Jen)  
e Banlop (itt), protagonistas do filme,  
e presenças regulares noutros projetos 
de Apichatpong, voltam a conduzir o 
espectador numa narrativa composta  
por camadas de realidade e ficção.  
em Cemitério do Esplendor* e em Fever 
Room, Apichatpong mistura as suas pró-
prias memórias com as memórias dos 
atores. Aqui, as pessoas refugiam-se  
nos seus sonhos, enquanto a sua terra 
colapsa, eco da presente ditadura militar 
na tailândia. itt e Jen partilham as suas 
memórias, entre si. Falam de um sítio 
desprovido de luz. Descrevem um  
território e as suas histórias, prestes  
a desaparecer.

Após a estreia europeia em maio, no 
kunstenfestivaldesarts e passagem pelo 
steirischer herbst - Festival of new Art 
em graz, esta é a última oportunidade 
para ver Fever Room na europa.
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uma diferença essencial entre o teatro e o 
cinema é a sua relação com o presente. o seu 
filme está profundamente preocupado com a 
memória, com a emergência do passado no pre-
sente. ao mesmo tempo, as filmagens de um  
filme são por si só uma espécie de performance. 
o contexto da representação surge como uma 
oportunidade para experimentar novas ideias?
esta é a primeira vez que trabalho com ele-
mentos vivos. De qualquer maneira, abordo 
sempre o espetáculo como um filme. 
normalmente, não gosto da representação 
ao vivo, como criador e como espectador. 
no teatro, há uma fronteira entre realidade 
e a ficção, que é, por vezes, muito visível e 
outras menos. Mas no cinema, tudo é falso, 
tudo é ilusão – uma luz numa superfície 
plana. A natureza do cinema é mais ingé-
nua e eu sinto-me confortável com isso. e 
como no cinema todos os elementos são 
encenados, programados com antecedên-
cia, a verdadeira performance, para mim, 
ocorre durante a montagem e alguns dias 
antes do espetáculo, quando calibramos o 
som para cada espaço, quando transfor-
mamos uma sala de teatro em cinema.

Dizia que em Cemitério do Esplendor não se fixou 
em nenhuma regra, mas que tentou explorar os 
limites do cinema. transpor este filme para outro 
media permitiu libertar-se de algumas das restri-
ções do cinema? 
na verdade, fazer o Fever Room fez-me 
refletir sobre o cinema. como dizia, cada 
vez mais considero o momento de fazer 
um filme como uma performance. penso 
que o público vai concordar que Fever 
Room está mais perto do cinema expan-
dido. espero que o público veja as filma-
gens próximas do rio e na caverna como 
a verdadeira performance. o público 
simplesmente vê através da tela durante 
a projeção. posso dizer que os especta-
dores são os atores. Assim, é lógico que 
eles estejam no palco.

Desenvolveu vários projetos ligados ao mundo  
da arte, das exposições e das instalações.  
o que é que o leva a este tipo de trabalho?  
e como concebe as ligações entre os seus  
diferentes trabalhos?

Fazer uma longa-metragem demora 
muito tempo. há muitas regras, tais como 
a extensão, a planificação do orçamento, 
o estado do público (sentado no escuro 
como “zombies”) gosto destas regras, 
mas elas podem limitar a criatividade, 
portanto, desvio para as artes visuais.  
o cinema é uma forma plana onde eu 
posso experimentar uma explosão de 
emoções. porém, as instalações são 
geralmente mais livres, quando se quer 
convidar o público para uma viagem.  
há um diálogo entre as duas práticas, 
como as variações numa música. penso 
que preciso das duas para me exprimir. 
Fever Room é uma mistura das duas.

a situação política conturbada na tailândia esteve 
presente em Cemitério de Esplendor. Disse que  
o filme estava marcado por um sentimento de 
desespero perante a possibilidade de trabalhar 
enquanto artista na tailândia. Como é que esta 
preocupação afetou Fever Room?
uma pesquisa na internet permite ver  
o estado esquisito em que a tailândia se 
tornou. espero que as pessoas possam 
ver Fever Room e Cemitério do 
Esplendor juntos, porque são obras 
“gémeas”. elas preencherão a minha 
necessidade de me exprimir, comple-
mentam-se uma à outra. Falam de evasão 
e de regresso. o que não significa não 
trabalhar mais na tailândia, mas as duas 
obras abrem um novo caminho que me 
estimula. estou grato à ditadura militar de 
ter libertado a cólera em mim e em mui-
tas outras pessoas, nos jovens artistas. 
Mesmo que as minhas obras falem de 
sonhos e de alucinações, sinto-me  
completamente maravilhado.

excerto de entrevista de Barbara turquier,  
a Apichatpong Weerasethakul, maio 2016, 
para o Festival d’Automne à paris.

* cemitério do esplendor 
é apresentado dia 29 out às 19h45 no cinema 
ideal



são luiz teatro Municipal — Direção artística Aida tavares Direção executiva Joaquim rené Programação Mais novos susana Duarte 
adjunta direção executiva Margarida pacheco secretária de direção olga santos Direção de produção tiza gonçalves (Diretora), 
susana Duarte (Adjunta), Andreia luís, Margarida sousa Dias Direção técnica hernâni saúde (Diretor), João nunes (Adjunto) 
Iluminação carlos tiago, ricardo campos, sara garrinhas, sérgio Joaquim Maquinistas António palma, cláudio ramos, paulo Mira, 
Vasco Ferreira Som João caldeira, nuno saias, ricardo Fernandes, rui lopes Responsável de manutenção e segurança ricardo 
Joaquim Secretariado técnico sónia rosa Direção de cena José calixto, Maria távora, Marta pedroso, Ana cristina lucas (Assistente) 
Direção de comunicação Ana pereira (Diretora), elsa Barão, nuno santos Relação com os públicos inês Almeida Design gráfico 
silvaDesigners Registo e edição vídeo tiago Fernandes Bilheteira Ana Ferreira, cristina santos, soraia Amarelinho frente de casa 
letras & partituras Coordenação Ana luísa Andrade, teresa Magalhães, cristiano Varela Assistentes de sala Ana catarina Bento, 
Ana sofia Martins, catarina ribeiro, carolina serrão, Daniela Magalhães, João cunha, João pedro, Manuela Andrade, raquel pratas, 
sara Fernandes, gonçalo cruz segurança securitas limpeza Astrolimpa

N O S Ã O L U I Z P O S S O …
Comprar um bilhete suspenso começa por ser uma forma de oferecer a alguém a oportunidade de assistir 
a um espetáculo no teatro são luiz. o bilhete custa 7 euros e fica suspenso na bilheteira para usufruto de 
pessoas apoiadas pelas entidades às quais o são luiz se associa: Albergues nocturnos de lisboa, 
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FEVER ROOM
A P I c h AT P O N G W E E r A S E T h A k U L
elenco: Jenjira pongpas, Banlop lomnoi, 
Adolescentes de nabua; Assistente de 
realização: sompot chidgasornpongse; Diretor 
de fotografia: chatchai suban; Assistente de 
câmara: thanayos roopkhajorn; Direção  
de produção: chai siris; Designer Visual: 
rueangrit suntisuk (Duck unit); Desenho de 
luz: pornpan Arayaveerasid; Desenho de som: 
koichi shimizu & Akritchalerm kalayanamitr; 
Assistente de som: chalermrat kaweewattana; 
Departamento financeiro: parichart pu-aree; 
post supervisor: lee chatametikool;  
produzido por Asian Arts theatre

estreia mundial em gwangju, coreia do sul, 
Asian Arts theatre, 4 set 2015

coapresentação: temps d’images lisboa  
e o theatre nanterre-Amandiers, Festival 
d’Automne paris e são luiz teatro Municipal

ConVersa 
30 out

EncOntRO cOM 
ApichAtpOng 

WEERAsEthAkul
Domingo, 18h30 

Entrada livre (sujeita à lotação da sala)

os cineastas susana de sousa Dias  
e André príncipe encontram-se com 
Apichatpong Weerasethakul para uma 
conversa entre pares e aberta ao público. 
uma rara oportunidade para ficar a 
conhecer de perto e em profundidade  
o autor e o seu trabalho; abordar proces-
sos e contextos de criação artística, obras 
e projetos que hoje redefinem as frontei-
ras do cinema, fotografia, artes visuais  
e artes performativas.

CineMa 
são luiz fora de portas

27 out - 2 nov 
ciclO ApichAtpOng 

WEERAsEthAkul
Cinema ideal, rua do loreto 19

às 19h45

em parceria com Midas Filmes e cinema ideal.

progrAMA coMpleto eM:  
WWW.teMpsDiMAges-portugAl.coM

FAceBook @teMpsDiMAgeslisBoA
instAgrAM #teMpsDiMAgeslisBoA


