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photoMaton é um solo portátil, uma 
instalação itinerante, um álbum de peças 
poéticas insólitas, uma invenção plástico- 
-sonora sem manual de instruções.
a Mala preparada é uma antiga mala de cartão 
onde habitam cordas, molas, rodas e outras 
patifarias tocadas com as mãos, pauzinhos 
chineses, um arco de violino e o diabo a sete.
a partir deste instrumento, da viola 
portuguesa e de outros objectos sonoros 
escreveremos os nossos cadernos de viagem, 
com tocadores de violinos de pregos, 
bailarinas em danças serpentinas filmadas 
pelos irmãos Lumière, chapéus-de-chuva- 
-espanta-espíritos e luminárias que se 
despedem à chuva...

Ao longo dos últimos anos tenho 
feito este espectáculo por vários 
teatros, lojas, oficinas, escolas e 
todo o tipo de espaços pelo país 
inteiro e a única coisa que peço é 
que me emprestem uma cadeira de 
madeira antiga e bonita. Aqui estão 
algumas das cadeiras que fizeram 
parte das viagens do 
PHOTOMATON...

CADEIRAS DO

Pergunta aos teus pais ou aos  
teus avós se têm fotografias deles 
quando eram da tua idade. Pede 
para ver os álbuns ou colecções  
de fotografias de família. Se houver 
poucas fotografias mais recentes 
em papel, faz uma selecção, pede 
para fazerem cópias e começa  
a fazer o teu álbum. Podes pôr 
fotografias de quem mais gostas  
ou de momentos que aches 
importantes na tua vida. Se eles 
tiverem vídeos, cassetes VHS  
ou filmes em Super-8, organiza uma 
sessão de cinema em família para 
verem todos juntos o casamento  
da prima Alzira ou as férias  
na Serra da Estrela.

FOTOS
E FILMES

DE FAMÍLIA

CONCERTO 
NA BANHEIRA

Enche a banheira com água quente 
e escolhe vários objectos e 
recipientes que possam ir à água. 
Evita recipientes de vidro ou 
cerâmica. Pequenos tachos, tigelas 
de esmalte, bacias de alumínio são 
boas hipóteses. Também podes 
levar algumas canecas e fervedores 
de metal. Se tiveres algum 
escorredor, daqueles com furinhos, 
leva também. Junta-lhes pauzinhos 
chineses, colheres de pau ou alguns 
lápis para tocar em todos estes 
objectos. Leva ainda palhinhas e 
bocados de mangueira fininha para 
borbulhar e experimentar efeitos 
sonoros com a água. Nota como  
os recipientes mudam o seu som à 
medida que os enches ou esvazias 
de água. Agora podes convidar os 
teus pais ou irmãos a juntarem-se  
a ti na casa de banho e apreciarem  
o teu concerto aquático.

Photomaton

Em 1925, nos Estados Unidos da 
América, o russo Anatol Josepho 
inventou o photomaton, a primeira 
máquina automática de tirar 
fotografias. Em troca de uma moeda 
de 25 cêntimos de dólar tirava  
e revelava oito fotografias,  
um processo que demorava 
aproximadamente dez minutos.


