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Quando questionado por que  
faz filmes, Tarr respondeu: 
«Desesperadamente, encontro-me 
atrás da câmara como o único 
depositário da suposta verdade.  
Mas o que devo filmar quando tudo  
é mendaz? Porque eu odeio estórias, 
as estórias fazem com que as pessoas 
acreditem que algo aconteceu. No 
entanto, nada acontece; nós apenas 
voamos de um estado para outro.  
Hoje apenas existem estados - todas 
as histórias estão desatualizadas, 
tornaram-se lugares comuns 
inferiores, deixaram de existir ou 
foram dissolvidos. Assim, não resta 
mais nada para além do tempo. 
Provavelmente essa é a única coisa 
verdadeira - tempo real: anos, dias, 
minutos e segundos. Morremos seja a 
fazer filmes ou não. Mas não podemos 
escapar. Pois o nosso destino só pode 
ser corroborado pelos filmes que 
fazemos.»

Béla Tarr, cit. Kovács a. B. (2008)  
The World According to Tarr, Kinokultura

Sinfonia nº4 de Arvo Pärt
Estreou-se a 10 de janeiro de 2009  
no Walt Disney Concert Hall em Los 
Angeles, pela Orquestra Filarmónica 
de Los Angeles, conduzida por  
Esa-Pekka Salonen.

A sinfonia foi dedicada a Mikhail 
Khodorkovsky, um oligarca executivo 
do petróleo russo que foi acusado e 
preso por fraude, estando atualmente 
exilado. Esta obra musical é um 
protesto contra Vladimir Putin, 
explicou Pärt no programa do 
concerto: «O tom trágico da sinfonia 
não é um lamento para Khodorkovsky, 
mas um arco para o grande poder do 
espírito humano e da dignidade 
humana.» Ele também disse: «Com  
a minha composição, eu gostaria de 
estender a mão, estendendo-a ao 
prisioneiro e, na sua pessoa, a todos  
os presos sem direitos na Rússia». 
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Este lugar acolhe as personagens 
assim como as atira para fora quando 
a sua função se esgota.
Síndrome é o oposto de Antes que 
matem os Elefantes, é o oposto da 
realidade, nada é palpável ou definível.
Síndrome, sendo em seguimento  
de uma peça sobre a guerra, por 
oposição, encontra-se num nenhures, 
num tempo depois do tempo antes, 
num tempo antes de sabermos.
Síndrome é uma miragem.
O lugar está lá antes de tudo mas  
não existe.
O pulsar da luz marca o início de toda 
a ação. Desvendando e ocultando  
o que está para vir ou o que nunca 
existiu.
Ouvem-se memórias de guerra, 
descrições de casas destruídas, 
imagens ausentes de homens, 
mulheres e crianças.
Cada um procura reconstruir-se, 
exaltando, lamentando, retraindo-se 
ou abandonando-se ao desejo.

olga roriz
Reflexões a 14 de junho 2017

Síndrome ou síndroma - substantivo 
feminino. Conjunto de sintomas ou 
sinais que ocorrem em determinado 
estado mórbido. Trauma. Limbo.  
Já não se reza, já não se espera,  
já não se está em silêncio.  
«Aqui era o quarto» que já não é. 
Aqui «um rapaz sentado agarrado  
às pernas fala com Deus».
As mãos nos bolsos não estão  
em repouso nunca.
Sentamo-nos na nossa cadeira  
de verão para olhar pessoas que 
reconhecemos mas como um filme 
afastado de nós. Onde não há verão 
nem idade, nem tempo nenhum.
Homens, elefantes, mulheres, ainda 
estão ali, como personagens de 
Beckett que ao invés de morrerem  
na desistência, vivem o castigo do 
eterno recomeço.

Sara carinhas
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