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6 OUT A 2 MAI
CICLO DE FILMES/ CONVERSAS

A PALAVRA  
AOS ARTISTAS

PROGRAMA COMISSARIADO  
POR JORGE SILVA MELO 

CO-APRESENTAçãO: MNAC – MUSEU NACIONAL  
DE ARTE CONTEMPORâNEA DO ChIADO 

 EM PARCERIA COM CINEMA IDEAL E MIDAS FILMES
TeaTro-esTúdio Mário Viegas

enTrada liVre sujeiTa à loTação da sala 
leVanTaMenTo de BilHeTes, aTÉ dois Por Pessoa,  

no PrÓPrio dia a ParTir das 13H

Por ocasião da exposição Narrativa de uma Cole-
ção – Arte Portuguesa na Coleção da Secretaria 
de Estado da Cultura (1960-1990), que inaugurou 
a 15 julho 2015 no espaço do MnaC-MC na rua 
Capelo, o são luiz Teatro Municipal e o Museu 
nacional de arte Contemporânea do Chiado pro-
movem uma mostra dos filmes realizados pelos 
artistas unidos sobre vários artistas cujas obras 
integram a colecção.

Films shot by Artistas Unidos on works fea-
tured in an exhibition at the National Museum 
of Contemporary Art.

A palavra aos artistas
Oito filmes sobre artistas produzidos 
pelos Artistas Unidos, um retrato 
sensível das artes em Portugal na 
segunda metade do século XX.  
São filmes em que se visita a obra de 
artistas inovadores quase sempre com  
a sua colaboração. “Sim, tentei fazer 
retratos” , diz Jorge Silva Melo.

Alguns rostos, alguns gestos
jorge silva Melo

Tenho esta certeza: não foi cinzento,  
foi vibrante o que foi acontecendo, o 
que, mesmo que timidamente, foi sendo 
inventado a partir daqueles  sufocantes 
anos 50 deste Portugal ainda com uma 
ditadura que não mais caía. No silêncio 
dos seus ateliers – ou só quartos –,  
à margem ou de costas voltadas para  
as escolas oficiais que quase todos 
renegaram ou frequentaram com  
o tédio sumptuoso da juventude, 
desenharam-se percursos singulares, 
obstinados, consistentes, ousados, 
abertos ao mundo – e que hoje ainda  
se movem, intransigentes, firmes.  
Sim, nas artes o mundo abria-se.  
Seria pobre, pequeno, estreito, nem  
nos anos 50 nem em meados dos 60 
havia “mercado”. E, no entanto, é deles 
que veio o meu mundo, deram-me a 
visão. Filmar estes artistas, o Nikias 
Skapinakis, a Ana Vieira, o Bartolomeu 
Cid dos Santos, o ângelo Sousa,  
o António Sena, o Joaquim Bravo,  
o Álvaro Lapa, o José de Guimarães,  
tão diferentes todos, tão singulares 
todos, cada qual tão único, foi filmar 
obras diferentes, pessoas únicas  
(e quase todas reservadas) fazer  
filmes diferentes, ouvir (filmar é ouvir) 
diferentes músicas, ousar fazer retratos 
daqueles que tanto se esquivam. Porque 
esta é também a minha história, também 
foram estes artistas que me fizeram.  
E eu queria contar isso, contar o que 
eles me contaram. Outros haveria, 
outros talvez venha a haver. São  
só alguns, são só alguns gestos.

sobre Como Se Fosse Uma Carta
jorge silva Melo

Auto-retrato? Auto-filme? Agora que as 
coisas apertam e os tempos são difíceis, 
fiz este filme, como se fosse uma carta. 
A contar histórias de sítios por onde 
andei, de gente que ensinou, de cantigas 
que aprendi. Sim, também “vim de 
longe” e também tive “sonhos lindos 
que acabaram”. Mas... ainda não 
acabámos, rapaz.

6 OuT 
TERçA àS 18h30

NIKIAS SKAPINAKIS
CONVERSA COM  

RAqUEL hENRIqUES DA SILVA 

NikiaS SkapiNakiS: O TeaTrO dOS 
OUTrOS DE JORGE SILVA MELO 

2007, 60 Min, M/6

imagem: josé luis Carvalhosa; som: armanda Carvalho  
e emídio Buchinho; Montagem: Vítor alves; Produção:  

Manuel joão aguas; realização: jorge silva Melo;  
uma produção: artistas unidos/rTP

NikiaS SkapiNakiS: (CONTiNUaNdO) 
2012 DE JORGE SILVA MELO 
2012, 23 Min, a ClassifiCar Pela CCe

imagem: josé luís Carvalhosa; assistente de imagem:  
lisa Persson, Paulo Menezes, César Casaca; som: armanda 

Carvalho e Quintino Bastos; Montagem: Vítor alves  
e Miguel aguiar; realização: jorge silva Melo;  

uma produção: artistas unidos/ fundação Berardo 

19 OuT 
SEGUNDA àS 18h30

ANTÓNIO SENA
CONVERSA COM  

MARIA FILOMENA MOLDER

aNTóNiO SeNa: a MãO eSqUiva  
DE JORGE SILVA MELO 

2009, 55 Min, M/6

Com Maria filomena Molder e joão Pinharanda;  
imagem: josé luís Carvalhosa; som: armanda Carvalho; 
Montagem: Vítor alves e Miguel aguiar; assistente de 

realização: joana frazão; Produção: Manuel joão aguas  
e joão Matos; realização: jorge silva Melo 

uma produção artistas unidos 
apoios: iCa, flad – fundação luso americana,  

fundação edP e fundação de serralves

9 NOV 
SEGUNDA àS 18h30

ANA VIEIRA
CONVERSA COM  

PAULO PIRES DO VALE

aNa vieira: e O qUe NãO é viSTO  
DE JORGE SILVA MELO 

2011, 60 Min, M/6

imagem: josé luís Carvalhosa; Música original: Pedro 
Carneiro; assistente de imagem: César Casaca e Paulo 

Menezes; som: armanda Carvalho; Montagem: Vítor alves  
e Miguel aguiar; realização: jorge silva Melo;  

uma produção artistas unidos/ rTP;  
apoios: fundação Calouste gulbenkian e iCa

25 JAN 
SEGUNDA àS 18h30

ÁLVARO LAPA 
CONVERSA COM  

JOSé BRAGANçA DE MIRANDA

ÁlvarO lapa: a liTeraTUra
2007, 100 Min, a ClassifiCar Pela CCe

Com Pedro gil; imagem: josé luis Carvalhosa e rui Poças; 
som: armanda Carvalho, Quintino Bastos, Pedro Caldas e 

emídio Buchinho; Montagem: Vítor alves; Produção:  
Manuel joão aguas; realização: jorge silva Melo;  

uma Produção artistas unidos; apoios: fundação edP, 
fundação Calouste gulbenkian, fundação de serralves, 

galeria fernando santos, galeria neupergama

 22 FEV 
SEGUNDA àS 18h30

BARTOLOMEU  
CID DOS SANTOS

CONVERSA COM SAMUEL RAMA

BarTOlOMeU Cid dOS SaNTOS:  
pOr TerraS devaSTadaS  

DE JORGE SILVA MELO
2009, 60 Min, M/6

Com alan sillitoe, Hélder Macedo, joão Cutileiro, john 
aiken, Manuel augusto araújo, Paula rego, Valter Vinagre; 

imagem: josé luís Carvalhosa; som: armanda Carvalho; 
Montagem: Vítor alves; Produção: joão Matos e joana 

Cunha ferreira; argumento e realização: jorge silva Melo; 
Produtor associado: artistas unidos;  

uma produção Midas filmes © 2009 rTP 2;  
apoios: Câmara Municipal de Tavira e instituto Camões

14 MAR
SEGUNDA àS 18h30

âNGELO DE SOUSA
CONVERSA COM JOSé GIL

ÂNgelO de SOUSa: TUdO O qUe SOU 
Capaz DE JORGE SILVA MELO

 2010, 60 Min, a ClassifiCar Pela CCe

Com nuno faria e joão Perry; assistência de realização: 
joana frazão; imagem: josé luís Carvalhosa; som: armanda 

Carvalho e Quintino Bastos; Montagem: Vítor alves  
e Miguel aguiar; Produção: joão Matos e Manuel  

joão aguas; realização: jorge silva Melo;  
uma Produção artistas unidos/ rTP

4 ABR
SEGUNDA àS 18h30

JOAqUIM BRAVO
CONVERSA COM  

JOSé MIRANDA JUSTO

JOaqUiM BravO, évOra, 1935, eTC eTC 
FeliCidadeS DE JORGE SILVA MELO

2000, 60 Min, a ClassifiCar Pela CCe

Produção: Manuel joão aguas; imagem: rui Poças e Miguel 
Ceitil; som: Pedro Caldas e antónio Pedro figueiredo; 
Montagem: Vítor alves; realização: jorge silva Melo;

uma Produção artistas unidos

2 MAI
SEGUNDA àS 18h30

JOSé DE GUIMARãES
CONVERSA COM NUNO FARIA

a ÁFriCa de JOSé de gUiMarãeS 
 DE JORGE SILVA MELO

2012, 60 Min, a ClassifiCar Pela CCe

imagem: josé luís Carvalhosa; assistente de imagem:  
César Casaca e Paulo Menezes; som: armanda Carvalho; 
Música: joão Madeira; Montagem: Vítor alves e Miguel 
aguiar; realização: jorge silva Melo e Miguel aguiar;  

uma Produção: artistas unidos; apoios: guimarães 2012 
– Capital europeia da Cultura

8 FEV 
SEGUNDA àS 19h

FILME – SESSãO ESPECIAL
aiNda NãO aCaBÁMOS,  

COMO Se FOSSe UMa CarTa
DE JORGE SILVA MELO

sala PrinCiPal, M/6

Com depoimentos de álvaro lapa, jean jourdheuil, spiro 
scimone, jorge Martins, josé Medeiros ferreira, Manuel 
Wiborg, fernando lemos, luiza neto jorge, sofia areal e  
a participação de américo silva, antónio simão, Catarina 

Wallenstein, elmano sancho, isabel Muñoz Cardoso, sylvie 
rocha, joão Pedro Mamede, Pedro Carraca, joão Meireles, 
Vânia rodrigues, Maria joão Pinho, joão aboim, Maria joão 

luís, Miguel Borges, Pedro gil, rita Brütt, rúben gomes; 
direcção de fotografia: josé luís Carvalhosa; som: armanda 

Carvalho; Montagem: Miguel aguiar e Vítor alves; 
realização: jorge silva Melo; Produção artistas unidos

uma deambulação por meio século, sim, uma carta tal-
vez. Viagens pela minha vida, podia chamar-lhe eu, que 
tanto gosto de garrett. um traveling como ele gostaria, 
uma história solta, memórias, projectos, encontros. 
Também porque, desde 1995, tenho feito vários retra-
tos de artistas (Palolo, Bravo, lapa, skapinakis, Barto-
lomeu, Ângelo, sena, ana Vieira e preparo sofia areal e 
fernando lemos), comecei a pensar que é isso a minha 
vida, estes encontros, ver, ouvir, cortar, mostrar, provo-
car. Quero, com este filme continuar a mostrar o que 
vejo. sou eu que escrevo esta carta, como se fosse uma 
carta, sim, sou eu. não tanto para falar de mim, mas do 
que me prometeram, daquilo que perdi, daquilo que 
consegui continuar. Prometeram-me um mundo de li-
nhas simples, cresci quando se fazia, ao lado da minha 
escola, o edifício das águas livres de nuno Teotónio 
Pereira, Portugal saía do português-suave que se so-
brepôs ao modernismo. o mundo que imaginei meu se-
ria assim, simples, sem enfeites. foi o que me promete-
ram tantos dos que vieram antes de mim. Visito aqui os 
locais - nem todos - que me disseram seriam os da mi-
nha vida. Que foi feita por outros que a desenharam. 
em lisboa, ou em Paris, onde trabalhei e onde me sinto 
em casa. ou roma onde não cheguei a instalar-me. 
lembro muita gente que me contou o mundo - mas 
nem todos.. É uma carta. ou... É um auto-retrato (auto-
-filme? auto-golo) comigo de costas: para que quem 
veja, veja o que eu vejo. aquilo que vejo (vi, verei) será 
aquilo que sou? Mas é uma carta, é a ti que quero con-
tar, a ti, rapaz que quiseste ser actor.
jorge silva Melo

SãO LUIz TEATRO MUNICIPAL
RUA ANTÓNIO MARIA CARDOSO, 38; 1200-027 LISBOA
TEL: 213 257 640; INFO@TEATROSAOLUIz.PT www.TEATROSAOLUIz.PT FILMES APOIADOS POR


