
 O teatro e o cinema são irmãos, o que 
não está em questão e justifica a criação de 
uma nova revista de teatro e cinema. Mas são 
irmãos amigos ou inimigos? Essa é a questão 
que a ‘Persona’ se coloca desde o seu primeiro 
número, dedicado ao tema Criação.

  No teatro e no cinema cria-se a partir 
do nada, tabula rasa, ou a partir do anterior, do 
que já existe? E a arte, que tanto o teatro como 
o cinema são, serve para apaziguar ou para 
desinquietar?

 Embora tenhamos as nossas respostas 
a estas e outras perguntas, quisemos colocá-las 
aqui para que os participantes neste primeiro 
número nos ajudem a responder-lhes e, desse 
modo, pensem o teatro e o cinema connosco. 

 Se o teatro enfrentou e conformou o 
mito, o cinema, herdeiro desse e doutros mitos, 
terá criado outros, nomeadamente o da sua 
própria natureza artística. Por isso perguntamos 
também: o cinema é verdadeiramente uma 
arte? E o teatro basta-se no texto escrito ou 
precisa da encenação, do espectáculo cénico 
para se cumprir?

 A arte implica um acto de criação, 
que se consubstancie num objecto que por si 
próprio pense e nos faça pensar. Muita gente 
escreveu sobre isso coisas diferentes, nem 
sempre contraditórias. Como pensaram, e como 
pensam na actualidade o teatro e cinema?

 E nas outras artes, que para esta revista 
também são chamadas, como é? Também se 
cria? E como se cria na actualidade? Porque as 
nossas questões não se querem fechadas no 
passado mas lançadas para o presente.

 O cinema ainda existe? E na afirmativa, 
o que é? E o teatro, hoje em dia, para que 
serve?

 Domina muito nos nossos dias a 
perspectiva da rentabilidade: ou um produto 
cultural rende dinheiro ou não vale a pena. 
Aceitamos nós esta afirmação ou temos alguma 
outra perspectiva valorativa a colocar como 
alternativa?

 A pergunta que aqui nos colocamos, 
no nº 1 desta revista, é se vale a pena viver, 
como vale a pena viver? É melhor nem sequer 
pensarmos nisso ou é preferível questionarmos 
o sentido que isso faz – ou não faz?

 Temos como ponto de partida a ideia 
de que se deve questionar tudo, mesmo o que é 
dado como certo, indiscutível, especificamente 
nas áreas do teatro e do cinema. Por exemplo: 
a arte e a vida são a mesma coisa? A emoção 
faz algum sentido no teatro e no cinema? E qual 
o lugar que neles ocupa o pensamento?

 Não estamos aqui para vos aquietar 
mas para vos desinquietar, provocar a vossa 
reacção reflectida, o vosso pensamento, com 
as nossas propostas concretas de reflexão 
sobre objectos concretos do teatro, do cinema 
e das outras artes.

 A nossa maneira de ser é não sermos 
indiferentes e não querermos provocar a 
indiferença. Como foi e como é o teatro? Como 
foi e como é o cinema? E que relação/relações 
mantêm, se algumas, com as outras artes? 
E para que servem, se servem para alguma 
coisa?

 Queremos ser imprevisíveis e como 
tal queremos ser encarados. Transdisciplinares 
mas desassossegados e desarrumadores de 
ideias feitas, para o que vos apresentamos uma 
série de propostas logo de início. Pelo menos 
nisso seremos originais e exigentes.

 Procuraremos não transigir com a 
facilidade e apostar do lado do conhecimento 
e da cultura, partindo do princípio de que a 
ignorância e a falta de cultura, pelo menos 
no teatro, no cinema e nas outras artes 
não beneficiam ninguém. Esse o contributo 
que, de forma desinibida e desempoeirada, 
queremos dar para o pensamento artístico 
contemporâneo.

 Por isso começamos por perguntar: 
Criação, a bem dizer, o que é, no teatro, no 
cinema e nas outras artes? Venham connosco 
e depois digam se valeu a pena. Nós estamos 
aqui para acrescentar
Foi por isso que criámos esta nova revista, 
no que assumimos uma primeira ideia sobre 
Criação.
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