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BIO JACINTO LUCAS PIRES
Escreve romances, contos, peças de 
teatro, filmes, música. O seu último 
romance é “O verdadeiro ator”, que 
ganhou o Grande Prémio de Literatura 
DST 2013 e foi publicado nos EUA pela 
Dzanc (“The true actor”, tradução de 
Jaime Braz e Dean Thomas Ellis). Em 
2016, a Cotovia publicou a sua nova 
coleção de contos, “Grosso modo”. No 
teatro Jacinto Lucas Pires trabalha com 
diferentes grupos e encenadores. Faz 
parte da companhia Ninguém e da banda 
Os Quais. E tem um blogue, “O que eu 
gosto de bombas de gasolina”.

 Jacinto    
    Lucas Pires

Jacinto Lucas Pires é um dos mais notáveis 
e surpreendentes autores e intérpretes 
contemporâneos, cujo trabalho interpenetra 
diferentes formas de arte como a literatura, o 
teatro, o cinema e a música, só para citar algumas. 
Neste número #3, dedicado aos temas da arte e 
do desenvolvimento humano, o artista aceitou 
gentilmente o nosso convite para dar o seu 
contributo sob a forma de uma entrevista.  

Enquanto artista, como descreverias a forma como 
tem evoluído o mundo contemporâneo?

Para responder a isso, teríamos de fazer um filme 
de época que também fosse um filme de ficção-
científica! Todos os dias o mundo parece mais 
pequeno e maior. Sabemos, em tempo real, o que 
acontece do outro lado do planeta, e viajar (por 
net ou de avião) faz já parte do nosso modo de 
vida — o que veio encurtar as distâncias. Por outro 
lado, há cada vez mais informação disponível e 
isso vem aumentar o nosso mundo. Ter maior 
acesso a tudo aumenta as possibilidades de todos 
— também dos artistas —, mas traz também novas 
interrogações. Com que ferramentas filtraremos 
tanto material, que perguntas é que nos guiarão 
entre tanto mundo? De alguma forma, é como se o 
que a ciência nos veio dizer — que o universo está 
em expansão — fosse agora verificável nas nossas 
casas (quer dizer, nos nossos computadores), nas 
nossas ruas (quer dizer, nos nossos telemóveis 
espertos), nos nossos sonhos (quer dizer, cá 
dentro).

entrevista
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O que é que consideras que seria importante 
modificar no mundo contemporâneo para que se 
tornasse qualitativamente melhor? Porquê?

O mundo precisa de mais igualdade — não no 
sentido de criarmos cidadãos mais iguaizinhos uns 
aos outros como nos pesadelos totalitários, mas no 
sentido de todos termos o mesmo tipo de acesso a 
oportunidades, informação, educação, cultura, para 
podermos encontrar a nossa diferença.

Consideras que a arte e a criatividade poderiam 
representar algum papel nessa modificação? 
Porquê?

Sim. Não no velho sentido de arte salvífica, ou arte 
militante, mas porque a arte pode interrogar-nos 
das maneiras certas, que nos permitem — no meio 
de tanta imagem, tanto reflexo, tanto ruído —, ver-
nos a nós próprios outra vez, como pela primeira 
vez, do outro lado do espelho. Só nos aproximamos 
do mistério do que somos, como sociedade ou 
indivíduos, com imaginação. Imaginar é o modo 
de pensar livre que muitas vezes nos falta para 
sermos mais de verdade.

Consideras que a arte teve (ou tem) sobre ti algum 
tipo de poder transformador? Porquê?

Com certeza. Porque, mesmo agora, li um poema 
de Manuel Bandeira chamado “Estrêla da Manhã” e 
fiquei diferente. A arte liga-nos à vida, ao concreto 
do mundo, ao real limpo das coisas, a isto que é 
estar vivo. Isso é transformação para todos os dias. 
Portanto, como nas histórias, só dará para ver a 
curva inteira dessa transformação quando chegar o 
fim. Ou só depois do fim.

O teu trabalho move-se entre vários domínios 
artísticos. Como descreverias a relação que foste 
construindo relativamente aos vários domínios da 
arte?

É difícil falar nisso, porque nunca foi uma questão 
para mim. Suponho que, no meu gesto (trémulo, 
inicial) de artista, já estivesse contida uma 
vontade sem-fronteiras, digamos assim. Talvez 

por isso tenha começado por escrever contos 
“cinematográficos”, teatro-a-brincar-com-o-cinema 
e curtas-metragens atravessadas de citações e com 
um tom vagamente livresco, senão exatamente 
literário.
Os géneros têm regras, os formatos têm limitações, 
e é importante percebê-las para poder jogar com 
elas. Mas o impulso artístico, o desejo de construir 
clareza para certo mistério, é o mesmo — quer se 
esteja a escrever um romance, a realizar um filme, 
a pensar teatro ou a fazer música.

O teu trabalho incorpora, de uma maneira muito 
próxima, uma relação com o teatro e com o cinema. 
Como encaras estas duas formas de arte, nas 
semelhanças que apresentam uma relativamente à 
outra?

Vejo o teatro como o lugar da palavra e da voz, 
e o cinema como o lugar da ação e do corpo. 
Por outro lado, no teatro estamos ao vivo e no 
cinema estamos in vitro. O teatro é um espaço e 
o cinema é um movimento. O teatro é a palavra-
artesanato e o cinema é a palavra-arquitetura. 
Mas, se estivermos conscientes das diferenças, 
das limitações e das possibilidades de um e outro 
campo, podemos brincar com elas em função do 
que queremos dizer ou mostrar, calar ou esconder. 
No fim de contas, o que aproxima mais, na prática, 
essas duas formas de arte, teatro e cinema, 
é a presença dos atores. Quem, em cena, dá 
movimento a um texto, e quem, na tela, dá texto a 
um movimento.

E relativamente às suas diferenças?

A palavra é o coração do território que chamamos 
teatro. Mesmo numa peça sem palavras. Aliás, a 
força do não-dito em cena é talvez mesmo a grande 
prova desta ideia, de que a palavra é o centro da 
coisa-teatro. Já o cinema é feito de silêncio. Está-
lhe nos genes, digamos assim. Não é por acaso que 
o cinema começou como cinema mudo. E, mesmo 
nos filmes de texto — penso em Jean-Luc Godard, 
Woody Allen, Nanni Moretti —, as ideias tocam-
nos não por palavras mas num corte, num grande 
plano, num gesto.
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Como encaras a questão das fronteiras 
disciplinares na arte?

São a moldura do que fazemos — e a moldura 
também faz parte da pintura! Umas vezes, trata-
se de a assumir, como que dizendo “aqui acaba 
o teatro” ou “aqui começa o cinema”, tornando 
o espetador nosso cúmplice no “crime” da arte. 
Outras vezes, tentamos apagá-las ao máximo, 
para que se veja só o desenho e não o “suporte”, 
digamos. Outras ainda — porque certa história, 
personagem ou desejo nos leva por aí —, queremos 
tentar rasgar essas fronteiras. Por exemplo, 
chamando “cinema” a duas pessoas ao vivo, num 
palco sem ecrãs nem projetores.

E a questão das fronteiras disciplinares em geral?

Precisamos sempre de uma qualquer espécie de 
“ordem” dentro da qual possamos concretizar o 
pensar-tudo da imaginação do modo mais livre 
possível. Mas, claro, essas fronteiras são sempre 
questionáveis e, assim, também se tornam material 
de discurso, de interrogação, na nossa busca de 
aproximação da verdade.

Partindo das reflexões que foram suscitadas por 
esta entrevista, que sínteses gostarias de propor 
para finalizar?

Talvez a maneira certa de responder a esta 
entrevista não fosse afinal fazer o filme de época/
ficção-científica que referi no começo, mas 
antes um documentário sobre atores em que 
o pensamento partisse de gestos concretos e, 
como no vaivém de todo o processo criativo, a 
eles regressasse adensando-os. Podia chamar-se 
Ensaio.

Obrigado.


