
>BREVE ENCONTRO<

Carlos Cabral Vimes
Cesariny: casa e liberdade

f A Casa da Liberdade de Mário Cesariny Vasconcelos abre a 2 de

novembro as suas portas, na Rua das Escolas Gerais, 13, em Alfama,
Lisboa, com uma homenagem ao poeta e pintor, numa exposição

que junta ainda Cruzeiro Seixas, Carlos Calvet e Isabel Meyrelles,
seus companheiros surrealistas. Como a estrada começa, retomando-
se um dos seus poemas, é o nome da mostra inaugural, a que se

somam performances. Do programa de abertura, destaca-se ainda
o congresso Surrealismo(s), a realizar na Fundação Gulbenkian, a 18

e 19, na Casa da Liberdade, a 20, e na Faculdade de Letras de Lisboa,
a 21, assinalando-se os 60 anos da morte de António Maria Lisboa, o

lançamento do primeiro volume de Poéticas Pós -Pessoa - Antologia
do Surrealismo e suas Derivações em Portugal, e a inauguração a

26 de uma exposição evocativa dos sete anos da morte de Cesariny,
na Perve Galeria, cujo diretor Carlos Cabral Nunes está envolvido

e determinado no projeto desta casa, desde a 'primeira pedra' . E

seria importante, adianta ao JL, que "o

país desse mais atenção a criadores como

Cesariny, que foi uma figura tutelar do

movimento surrealista, mas também a

todos os que constituíram esse verdadeiro

gesto fundador na arte portuguesa'

JL: O que vai ser a Casa da Liberdade?
Carlos Cabral Nunes: Inicialmente, em

2004, esteve para se chamar Casa das

Artes Mário Cesariny, mas mais tarde
o próprio Cesariny, depois de ter rece-
bido a Comenda da Liberdade, a única

que poderia receber, disse-me que tinha
refletido e achava melhor que se chamasse
Casa da Liberdade. Liberdade artística, de

pensamento, de expressão, de ação, cul-
tural. Desde o primeiro momento, quando
adquirimos aquele espaço, que estava
devoluto e degradado, pensamos fazer ali
essa casa, apesar de ter uma dimensão

pequena para aquilo que seria uma justa
homenagem a Cesariny. Quisemos sobretudo que refletisse a sua ati-
tude perante a arte e a vida, a sua liberdade. E contemporaneamente
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Espaço para
diferentes

linguagens
artísticas

continua a ser urgente uma certa independência do discurso artístico
e da cultura. No tempo da ditadura, o opressor tinha um rosto, hoje
diluiu-se, serão os mercados, a Troika. Queremos que este espaço
seja de convergência de diferentes linguagens artísticas e culturais e

que possa reunir pessoas, autores que procurem dar expressão a essa
necessidade contemporânea de liberdade.

Será também de alguma maneira um museu?
Tem uma certa polivalência, com uma componente expositiva e

documental, permitindo uma vertente performativa, de instalação
vídeo, poesia, mas uma outra museológica e arquivista, porque aco-
lhe uma série de espólios documentais e artísticos, muitos dos quais
fomos adquirindo.

Por exemplo?
Desde logo do Cesariny que doou algumas obras e documentos, a

que acrescentámos muita coisa que fomos comprando. Mas também
de Cruzeiro Seixas, Ana Hatherly, Alberto Pimenta, Fernando José

Francisco, Fernando de Lemos, Luiz Pacheco, de quem temos por
exemplo um diário falado que gravou durante um ano. São horas

e horas de cassetes por transcrever. De Melo e Castro, centenas de

obras originais ainda em disquetes. Temos poemas também inéditos

de Cesariny, que estão em cartas que enviava a amigos. E há cinco

filmes igualmente inéditos de Carlos Calvet, dos anos 50, que vamos

ter na exposição de homenagem. .11. marialeonornunes


