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Gabriel Abrantes exhibition at MAAT, Melancolia Programada,
opened on 12 February, before the Covid-19 pandemic forced
its current closure. Featuring both the artist’s earliest and most
recent ﬁlms, alongside a new VR commission and a suite — his
ﬁrst in 12 years — of paintings, the show offers a physical and
psychic immersion into Abrantes’ cinematic universe. It’s a
universe that plays fast and loose with familiar narrative devices

and socio-political realities, colliding both to imagineer
seductive, critical reveries through the ensuing explosion. It’s a
world that takes amusement seriously, making Andy
Coughman, the ﬂying AI robot protagonist of The Artiﬁcial
Humours, perhaps one of its best spokespeople, as he tells us,
in his cute-as-hell voice:
“Wittgenstein said the most profound problems could only be
discussed in the form of jokes. That logic didn’t have the power
to resolve these questions. Truth be told, humour can be
liberating, but it can also be a prison. There is an old story that
says irony is a bird that has come to love its cage. And even
though it sings in protest of its cage, it likes living within it.”
Abrantes’ world exists within the cage of our own one, and sings
with ambiguous delight as it interrogates it. From behind the
new bars of his quarantine in Lisbon, Gabriel talks us through
the exhibition and his work.

Justin Jaeckle (JJ): Your schedule was due to have you away
from Lisbon at the moment, where you’ve recently opened an
exhibition at MAAT which has been the catalyst for this
interview, but quite a few things have changed since that show’s
launch in mid-February… So I’d like to kick things off by asking
where does this email ﬁnd you now, and why?
Gabriel Abrantes (GA): This email ﬁnds me back in Lisbon,
quarantined! It has taken me a while to get back to you due to
these chaotic covid-19 ﬁlled weeks. After the opening of
‘Melancolia Programada’ at MAAT I had traveled to NYC, and
set up a studio there, but ﬁve days after I arrived, people were
reported to be lining up to panic buy AR-15 automatic assault
riﬂes all over the US. That frightening image, compounded with
my lack of US medical insurance, rendered unenticing the

prospect of being quarantined in a city of ten million during an
epidemic while there was an international rush to hoard toilet
paper.
JJ: Mounting an exhibition has some parallels to creating a ﬁlm.
Questions of editing (choosing which works to show) and
montage (choreographing a viewer’s journey through the time
and space of the exhibition, articulating relations between works
through their sequencing and juxtaposition) are key to the way a
show is experienced. Maybe a gallery could also be thought of
as a studio. Maybe the movement from one room to another,
one work to another, is like a jump cut, or shot-counter-shot…
Maybe that’s stretching things… But in the ﬁrst instance, I’d like
to ask you how similar you felt your approach to creating the
exhibition at MAAT was to the way you would approach creating
a ﬁlm, and if you could talk us thorough some of your decisions
– particularly your choice of which ﬁlms to present (the
exhibition shows ﬁve, from your body of 23 works), what to
show alongside them, and the path that you’ve designed for the
visitor – both through the exhibition and through your body of
work.
Gabriel Abrantes (GA):

Rem Koolhaas studied ﬁlm before he became an architect, and
his 1972 thesis project from his time at the AA, ‘Exodus, or the
Voluntary Prisoners of Architecture’, explores the link between a
programmatic organization of space and cinematic montage,
and the mind-altering propagandistic potential of both discursive
structures. I think it is an interesting parallel, and it led Koolhaas
to a provocative proposal for his extra wide wall-cum-buildingcum-human-transformation machine. It’s telling that in his
project, the building is supposed to function only in one
direction, like a ﬁlm, with a beginning and end. The ‘voluntary
prisoners’ enter the wall from the chaotic side of London, and
progress through a number of chambers, including one where
they watch mind-altering ﬁlms, to prepare them for their new life
in the utopian side of London.
It is wonderful to play with architectural programs in this way, as
well as exhibition design, but I think the parallel works best
theoretically. Exhibitions, like the one at MAAT, where the
visitor’s experience is ﬂuid, multi-directional, and the duration of
time in each space is managed by the viewer, make it very
different from a narrative ﬁlm, that is watched beginning to end.
Inês Grosso, the curator, did conceive the show with a
directional ﬂow, but we knew that we did not want to force that
by gluing vinyl arrows on the ground, or suggesting a certain
order to the visit. I think the fragmented and oneiric quality of
the exhibition, felt by entering and exiting very distinct
immersive environments, is really at the heart of the show. We
didn’t want to organize the work chronologically either, so Inês
and I were reacting to the space a lot, placing certain ﬁlms,
installations or paintings in certain spaces for a mix of reasons,
that included conceptual programmatic choices, but also
practical notions such as size, sound isolation, etc.
It was important to me to limit the number of videos, in order to
have the duration of the show be accessible to a visitor — for
instance, I didn’t want to have eight videos that would have a

combined length of four hours. In terms of the choice of ﬁlms, I
wanted to re-install Visionary Iraq (co-directed with Benjamin
Crotty) [2008] and Too Many Daddies, Mommies and
Babies [2009] in their original format, inside of an immersive
installation environment that mirrored the sets seen in the ﬁlm,
because it is how these ﬁlms were originally meant to be seen
and it is so rare to have an opportunity to show them this way,
and having immersive video installations was more interesting
to me than a sequence of black boxes with video projections.
We also wanted to show Les Extraordinaires Mésaventures de
la Jeune Fille de Pierre[2019] and A Brief History of Princess
X [2016], because both of the ﬁlms are about sculptures, as well
as The Artiﬁcial Humors [2016], because these three are my
most recent ﬁlms. By showing them
alongside Daddies and Iraq, it was a way to establish a contrast
between work I made 12 years ago with work I made last year.
JJ: The exhibition opens with a wall of your watercolours —
mostly gifts for friends, plus hand painted posters for the ﬁlm
works contained within the show at MAAT. There’s a scorpion
painting its self portrait for your mum, a root vegetable
grotesque for your dad for Father’s Day, gifts for friends,
colleagues and collaborators like Natxo Checa, Alexandre Melo,
Rui Brito and many others, expressed and embodied through
animals, satyrs, and visual and verbal puns. It feels like this wall
of watercolours functions almost like the credits or ‘thanks’ of
the show (again a little like in a ﬁlm) — a kind of nod to some of
the social (and familial) relations that have gone into the
development of your practice. Can you talk us through your
decision to open the show in this way? Do you create similar
sketches as part of your regular creative practice, or as ways of
generating ideas for ﬁlms? What’s your relationship to these
handmade images?

GA: When Inês [Grosso] and I started discussing the work that
would go into the show, I told her about this private body of
work, these watercolors that I had been making over the last 12
years, as Christmas or birthday gifts. She thought it was great to
bring this work into the show, considering it was not really part
of my ‘practice’ in the sense that I had never shown it publicly,
and that they were ‘minor works’ in the sense that they were
works on paper, using techniques like watercolor or soft pastel,
which have been traditionally regarded as inferior to the ‘great’
tradition of oil painting, and are often derided as decorative, or
the provenance of a hobby ‘Sunday artist’. I also wanted to
show them, as a way to short-circuit my anxiety relating to
painting. I had not done a painting show for over a decade, and
a big reason for that is the anxiety I have relating to painting,
and especially relating to my work in the past, however
unfounded it might be. By showing this private body of work,
that wasn’t made to be shared publicly, this anxiety was thrown
out of the window, in a way. The works were made innocently,
as cute gifts for the people I love, and so they lacked any
pretense— they have a naïf, sentimental, and infantile quality
that contrasts with the preponderance of the ﬁlms, installations
and large-scale paintings.
I think you are totally right — it was also a way to thank a lot of
the people that were close to me — family and friends, and
collaborators. It was really important to open the show this way
— in an unpretentious, personal and fragile tone, with delicate,
silly, personal gifts — that sort of bared a personal sentimental
side of me that can be harder to access through the ﬁlms,
installations, or paintings.
JJ: This wall of watercolour gifts also connects to the question
of ‘Mutual Respect’ — with nods to the name of the production
company you set up with ZDB and Natxo Checa (Mutual
Respect Productions), the title of your 2010 book (and I am so
thankful for all of the friendships I have made) and the title of

your 2010 ﬁlm with Daniel Schmidt (A History of Mutual
Respect) — a ﬁlm that somewhat queers the notion of how
much respect or understanding is really possible between
people and cultures, despite ‘best’ intentions… Many of your
works are co-directed (another instance of mutual respect).
Could expand on the idea of ‘Mutual Respect’ within your work
— because it really seems key: both ‘genuinely’ in the way you
create, as well as ‘critically’ as a subject, or idea, that gets
deeply dissected within your ﬁlms.
GA: The title of the short I directed with Daniel was ironic.
In History, Palacios and Diamantino, Daniel and I focused on
questions of ‘good intentions’ and how often these are founded
on hypocrisy or ignorance — and how notions of
multiculturalism and mutual respect are sometimes founded on
the discourse of a dominant culture trying to subliminally justify
its dominance through false promotion of values supposedly
based on a desire for equality. In terms of the name of Mutual
Respect Productions — it was also a jab at the notion that a
company can be based on mutual respect, since often the
tightest bonds between founding partners can give way to
vehement legal accusations and the breaking of the bond of
friendship. The title of the book “I’m so thankful for all of the
friendships I have made” is grafted from a text that is facsimiled
in the book, written by Ana Portal, a villager from Anelhe, that
she wrote for the IEFP [Institute of Employment and
Professional Training], in order to justify an unemployment
subsidy, by discussing how she used technology, such as email
and her cell phone, in order to work on my never ﬁnished
feature ﬁlm ‘Big Hug’ — so it is also a false sincerity — in the
sense that it is just a quote. On the other hand, I love Natxo
Checa and Daniel Schmidt, two of my closest friends, for
example, so these titles are also a heart-on-sleeve declaration
of that love.

The titles were supposed to have double meanings — you can
read them as ironic quotes or as sincere declarations —
sentimental expression and cold citation — which is also
reﬂected in the title of the MAAT show ‘Programmed
Melancholy’.
JJ: Do you see your collaborations with other directors: Daniel
Schmidt, Benjamin Crotty, Ben Rivers, Katie Widloski, or, in the
instance of Les Extraordinaires Mésaventures, for example,
your casting of them (French director Virgil Vernier plays the
museum guide), as part of a movement of sorts, or a cinematic
community at least? Does the ‘mutual respect’ present in this
network of collaborations indicate a certain shared approach
towards what cinema is or could be, and if so, what would you
identify as the common ground, or web of afﬁnities, between
you?
GA: I’m not sure. The collaborations came out of friendship, and
this ‘network’ grew naturally. I respect their visions, and we
share a lot of the same taste. They are people that I really enjoy
spending time with. This loose network of afﬁnities isn’t formal in
any way — and it is quite fragmented — for example, Ben
Rivers’ work is very different tonally from a lot of my work — but
I love Ben’s work, and he is a friend, and vice versa – so we
decided to make something together. But I think it would be
futile to try to reduce such a motely and diversely connected
crew to a single group of concepts.
JJ: Moving from cinema back to painting, I notice the paintings
shown at MAAT are all from 2020. Were the paintings made
speciﬁcally for the show? Could you talk us through both this
body of paintings in particular (which share a uniﬁed aesthetic)
as well as the place of painting in your work and creative
processes more generally these days?

GA: When Inês [Grosso] invited me to show, I really wanted to
make new paintings. I had not done a painting show since ‘2030 Experiments in Moral Relativism’ at Galeria 111 in 2008. I
had made a few paintings, and only publicly exhibited two of
them in the intervening 12 years. What excited me most about
the show at MAAT was that I could use it as a platform to force
me to propose something new through painting. I started
developing paintings, and it was a circuitous voyage, which
almost ended (during the most frustrating moments), with me
giving up on this new set of paintings, and therefore most likely
giving up on painting for good.
Painting has always been really important to me, ever since I
was a child, and the fact that moving image work became the
bulk of my practice was never something that I was happy with,
but ﬁlm production has an abysmal power, sucking me into
whatever project I start on, making it difﬁcult to take the time
(and headspace), that is necessary to get involved in the more
tranquil, solitary and often ludic practice of painting. As I was
developing this new series of paintings, there were a lot of
hiccups, disasters, disappointments. There were paintings I was
making that I have now destroyed, and some that I haven’t
destroyed but frankly should. I made a very awkward painting of
a buck-toothed octopus listening to a cross legged satyr playing
a guitar on a beach, that is still in my studio, and my partner
Margarida laughs every time she sees it and says ‘looking at
that, one would never guess you were an artist’. I knew when I
started trying to make this series that I wanted to make
paintings based on imagery that I would create digitally in the
3D modeling program Maya, which I also use for my ﬁlms, and
that IrmaLucia (a postproduction house) used to create the
characters in my ﬁlms, like Coughman, Jeune Fille and Jean
Jacques. It took a while to get to the form – to create the
characters that I was interested in, characters that were a
mixture of fragmented, horriﬁed, discombobulated, awkwardly
pathetic, melancholic, funny and cute.

JJ: Your work dances between reception and dissemination in
the spaces of visual art and cinema. You’ve shown with
commercial galleries for many years (currently Francisco Fino,
and in the past with Galeria 111), and I notice your ﬁlms are
available on the market as editions of ﬁve. At the same time, the
ﬁlms premiere at, and navigate, the ﬁlm festival circuit to great
success, where they’ve won awards at Cannes, Locarno, the
Berlinale, been honoured with retrospectives at BAFICI and
Belfort, and achieved widespread distribution. Whilst it’s not so
unusual for artist or experimental ﬁlmmakers to oscillate
between these contexts, it feels like something different
happens with your work – work which often offers a provocation
towards the kind of (often more austere) poetic ethnographies,
essay ﬁlms or formal experiments that are ‘allowed’ to exist in
between these worlds. How do you feel your ﬁlms operate in
each of these contexts? Do you feel the ﬁlms are read, or play,
differently within the cinema and art worlds?
GA: I started making moving image work as an artist, when I
was at art school, and I really wanted to use cinema, and, more
precisely, narrative cinematic forms, as a way to react against
what I saw at the time as a rote ‘fragmented’ or ‘poetic’ tradition
of ﬁne art moving image that had branched out from structural
and experimental cinema of the 60s and 70s. I was inspired by
the pop art vein of underground cinema, namely the ﬁlms of
Andy Warhol and Kenneth Anger, but was also invested in
playing with rigid linear narrative codes. In doing so, I was trying
to move beyond what seemed to me as an overreliance on the
postmodernist discursive allowance for fragmentation, which
seemed to me like a pretentious way artists hid the fact that
they did not have much to say.
I do think the work plays differently in the gallery and the
cinema. I get annoyed when I encounter a longer narrative work
in the gallery, and since I make longer narrative work that is
shown in galleries, I am probably oversensitive to it. I

think Princess X works well in the gallery because it is so short,
and Visionary Iraq and Too Many Daddies work well because
the ﬁlms have major facets that are immediately absorbed after
watching only a minute of the work.

JJ: I’d like to also ask you about your own role, as a performer,
within your ﬁlms. In the MAAT show we see you and Benjamin
Crotty play all the roles in Visionary Iraq, and your monologue
guides A Brief History of Princess X, and you’ve frequently
appeared as an actor across your wider work. I’m interested in
how this maybe talks to lineages of performance (in Visionary

Iraq we see you and Benjamin lounging in scenes reminiscent
of Lou Reed and John Cale in Warhol's Factory), and wonder if
your appearance within your own ﬁlms might be another bridge
between them and the artworld. How do you feel your work is
affected by your own appearance in it? And do you feel a
connection to performance practices?
GA: We initially thought it was funny to act in our own work
because we were horrible actors, and these amateur
performances added to the camp affect of the ﬁlms, and I think
that does come out of an appreciation of camp amateurism in
the work of Anger and Warhol. The aluminum ‘gallery’ set in the
ﬁlm is a reference to Andy Warhol’s Factory, and Ben and I
were playing a parody version of Reed and Cale.
In 2001 I was an impressionable young art student, making
ﬁlms at Cooper Union, in NYC, when Matthew Barney had his
Cremaster Retrospective at the Guggenheim. That show, no
matter how roundly lambasted it was by everyone from the New
York Times to the Village Voice, to the art students and art
faculty at my school, was supremely inspiring to me, especially
in how it self-reﬂexively played with art practice as a form of
social theatre – how the artist is a player in a role, within a
make-believe world with make-believe rules and customs and
rituals. Also thrilling to me was the use of performance as a way
to reiterate the artist’s role on the stage of the art world. These
notions were enticing to me, and inspired me to perform in my
work, as a way to underline certain problematics relating to
authorship, identity, agency.
JJ: The MAAT show focuses on a selection of ﬁve ﬁlms (made
between 2008 and 2019) that share a certain attitude, a kind of
sharp effervescence (if that’s not a contradiction) and camp
criticality, and, interestingly, are maybe some of your least
‘Portuguese’ productions in relation to both their tone and
subject. There’s a body of ﬁlms from a certain time, 2010-13,

like A History of Mutual Respect (2010), Palácios de
Pena (2011), Liberdade (2011), Fratelli (2011)
and Ornithes (2013), that feel in some ways more ‘Portuguese’
— both in terms of certain subjects, and, maybe more
interestingly, in terms of their form; those ﬁlms in particular
share a certain kind of lyrical poetics, pacing and construction
that talks to what might be commonly identiﬁed as a speciﬁcity
of Portuguese cinema (and ‘talks to’ feels like the operative
word here, as they also play with the expectations that
engenders). Both your earlier and more recent ﬁlms to these,
whilst sharing a clear authorship and set of interests with them,
feel like they have a slightly different kind of energy and
approach – a spiky density of references and ideas that feels
more like a détournement of tropes from TV, comedy and
Hollywood, that looks to seduce us in a different way and also,
in the more recent works, sees you playing ever more with CGI
in a mesh with your go-to Super 16mm. So this perhaps is a two
part question: asking you to reﬂect on the place of Lisbon and
Portugal as an inﬂuence on, and topic within, your work in the
ﬁrst place, and then more broadly asking if you identify a
change in the tone, subject and approach of your work over the
arc of the last ten or so years.
GA: I grew up in the States, and although my parents are
Portuguese, my culture and psychic makeup were mostly
molded in US suburbia. My relationship to Portugal was always
that of an outsider, of an immigrant returned, and my work
reﬂects this. A ﬁlm that you don’t mention, but that is signiﬁcant
in these terms is Taprobana [2014], which is a short ﬁlm that
depicts Camões, Portugal’s central poetic ﬁgure, as a
Falstafﬁan antihero, tragically oblivious to his own
baseness. Taprobana is a ﬁlm unlikely to be made by someone
who grew up in Portugal, who most likely saw Camões as
boring, having been forced to read him as a teen. That, or to
overly revere Camões as the foundational poet of the
Portuguese language, to the detriment of a critical stance that

would reveal him to be an artist very much of his time, whose
work, no matter how sublime the metaphors and transcendental
the imagery, was tantamount to misogynistic and racist colonial
propaganda.
The ﬁlms, seen together, have a strange quality – they can be
assembled and presented as a uniﬁed body of work, with
common themes, tones, aesthetic tropes, references, but at the
same time they can be seen as fragmented and idiosyncratic: a
frenzied array of artistic spurts, taking off on myriad conceptual,
collaborative, and narrative tangents.
JJ: The exhibition’s title — Melancolia Programada — also talks
to Portugal, almost feeling like a message to the country or a
summation of a national attitude. You avoid the word ‘saudade’,
but this idea of ‘programmed melancholy’ deﬁnitely ﬂirts with the
concept; as well as, maybe, interacting with questions of how
the identity of Lisbon is perceived by the growing number of
tourists who visit it (and MAAT). Can you talk us through the
idea of the title of the show?
GA: I’m not sure what led me to the title, but I like your reading.
The word ‘melancholy’ actually came from something Alexander
Melo said after watching the Jeune Fille ﬁlm. He said, with his
telltale droll irony: “Oh, but it’s so melancholic. We had no idea
you were such a sad little boy!” And I remember being surprised
by the word melancholy, which I didn’t associate with my work,
and didn’t associate with Jeune Fille. But after he said it, it
seemed true that Jeune Fillebasked in melancholy. And as I
was thinking about the Pagliacci of the Comedia del Arte that
inspired the harlequin patterns that show up in the paintings,
who are pathetic clowns, tragic while making jokes, or I thought
of characters and subjects in my ﬁlms like Andy Coughman,
Jeune Fille, or the sculpture ‘Princess X’, I realized that all of
these objects (sculptures and robots and clowns) were

portraited as sad, and that that was what was funny about them.
In the case of Andy Coughman, he is literally programmed to be
sad as a testament to his humanity. I thought that was both
funny and an interesting thread that tied all the work together: a
programmed melancholy – also present in Daddies and Iraq,
works that are deeply inspired on the programmatic histrionics
and rote sentimentality of daytime soaps.
JJ: Related maybe to the notion of melancholy, is a sense
common to many of the ﬁlms on show at MAAT, and throughout
your wider work, that articulates something like the thin, tragic
line between ideological or political conviction and narcissistic
solipsism, between belief and naivety… The curiosity of the
statue and her burgeoning interest in politics in Les
Extraordinaires Mésaventures results in her (literally) falling to
pieces and running away for an escapist Instaholiday with her
hippo love interest; the incestuous siblings of Visionary Iraq see
their desire to ‘change the world’ thwarted by their
father’s Shock Doctrine style exploitation of the war for proﬁt;
the gay couple of Too Many Daddies abandon their attempts to
save the Amazon, and with it the human race, to start their own
family as a substitute for their need to believe in something…
The ‘refugiadinho’ of Diamantino also comes to mind here.
There’s this idea of the ever-imminent failure of best intentions,
and maybe how such intentions are always subject to and
overwhelmed by greater forces of libidinal desire, that throbs
throughout your work. Can you expand on this?
GA: I have always been skeptical about good intentions, selfrighteousness, and a do-gooder attitude, all of which might be
ascribed to hypocritical façade, naïf ignorance, or malicious
ploy. I think my ﬁlms reﬂect this skepticism towards a
prefabricated ﬂag-waving missionary-style morality that seeks to
shame others, while self-promoting and self-congratulating. The
hypocritical arrogance of most supposed acts of charity inspires
in me reactions that range from eye-roll to full on revulsion. This

gut reaction has deﬁnitely been the starting point for a lot of my
work. I think charity and good intentions often function as a
mark of distinction for the privileged, and I have a hard time
swallowing that.

JJ: I want to also ask you about generosity. Films are peculiar,
almost dictatorial things in that they demand a speciﬁc length of
time is spent with them — a ﬁlm’s contract with its audience is
one of an imposition of duration. Films, or ﬁlmmakers, at least
on the auteur circuit, can often exploit this contract, and forget it
might mean the audience deserves to be given something juicy
in exchange and thanks for the time demanded of them, or at
least to be seduced into this time being enjoyably spent. In your
work seduction is ever present, which I see as a form of great
generosity. The ﬁlms want to seduce and entertain us, whilst
often dealing critically with desire and entertainment themselves
as topics. What role does the audience play in your conception
of your ﬁlms, and perhaps more broadly in your understanding

of cinema? Can you talk us through your interest and means of
employing, maybe hijacking, tactics of entertainment — both in
terms of form and storytelling — which you often re-purpose for
more complex, critical ends?
GA: I was initially led to make ﬁlms after taking Jim Hoberman’s
Cinema History class. What I got from this class was that
cinema was a popular medium that functioned as a mythmaking machine, a magic factory, forging the yet uncreated
consciousness of its time. Hoberman showed us that grand side
of cinema, but he also showed us that it did all that as a vulgar
debased medium; cinema is an aesthetic cur — a medium
made up of a hodgepodge mix of sound, dialogue, performance,
music, narrative, image — as far from the modernist fantasy of
a ‘pure’ essential aesthetic form as possible, a form of base
entertainment, with origins in the burlesque theatre, originally
marketed to the lowest classes of New York at the penny
arcades and Nickelodeons, deemed too base to be appreciated
by elevated society. This concept — of the grand industrial
myth-making machine, that was also the basest form of
entertainment — was what made me fall in love with cinema,
and invest my practice in working with a medium that was
primarily seen as a form of popular entertainment, and not as
rareﬁed culture, to be wielded as an emblem of distinction by
the elites (cultural or economic) that ‘got it’ or had enough
money to literally buy it.
But it is funny, because cinema is transforming so quickly, and
the way it has existed for the majority of the XXth
century seems to be dying, as global eyeballs make a total
migration online, to social media, gaming and streaming. So I’m
starting to try to play with these mediums as well, with long form
serialized storytelling, virtual reality, and video games. At the
MAAT show, Coughman’s Lament [2020] is the most recent
work, commissioned by the museum, and it is a piece that

points towards a language and medium that I am more and
more interested in exploring — immersive virtual worlds,
gaming, and online media.
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Gabriel Abrantes: Melancolia
Programada

Justin Jaeckle

A exposição Melancolia Programada de Gabriel Abrantes foi
inaugurada a 12 de fevereiro, no MAAT, antes de a pandemia
de Covid-19 forçar o seu encerramento. A mostra, que
apresenta uma retrospectiva da sua obra fílmica, bem como
uma nova produção em RV e uma série de pinturas — a
primeira em doze anos —, proporciona uma imersão física e
psicológica no universo cinemático de Abrantes. Trata-se de

um universo que explora dispositivos narrativos de proximidade
e realidades sociopolíticas, construindo devaneios críticos com
um toque sedutor através da sua subsequente explosão. É um
mundo que leva o divertimento a sério — e no qual talvez Andy
Coughman, o robô voador dotado de inteligência artiﬁcial que
protagoniza Os Humores Artiﬁciais, seja o porta-voz mais
adequado, dizendo na sua voz absolutamente adorável:
"Wittgenstein disse que as grandes questões só poderiam ser
abordadas através de piadas. Que a lógica não tinha força
necessária para resolver essas questões. Na verdade, o humor
pode ser libertador, mas também uma prisão. Há uma velha
história que diz que a ironia era um pássaro que aprendeu a
amar a sua gaiola. E que embora cante ao desprezo da sua
gaiola, gosta de viver dentro dela."
O mundo de Abrantes existe dentro da gaiola do nosso próprio
mundo, cantando com prazer ambíguo enquanto o interroga.
Na gaiola da sua quarentena em Lisboa, Gabriel conduz-nos
através da exposição e da sua obra.

Justin Jaeckle (JJ): Neste momento, em circunstâncias
normais, terias compromissos fora de Lisboa, onde, em
fevereiro, inauguraste a exposição do MAAT que catalisou esta
entrevista. Algumas coisas mudaram desde essa
inauguração… Portanto, gostava de começar perguntando
onde é que este e-mail te encontra — e porquê?
Gabriel Abrantes (GA): Este e-mail encontra-me novamente em
Lisboa de quarentena! Levei algum tempo a conseguir
responder-te por causa destas semanas caóticas de Covid-19.
Após a inauguração de Melancolia Programada, viajei para
Nova Iorque, onde montei um estúdio. Porém, cinco dias depois
de chegar, comecei a ver relatos de ﬁlas e ﬁlas de pessoas, por

todo o território norte-americano, para comprarem armas
semiautomáticas AR-15. Era uma imagem aterrorizante que,
combinada com o seguro de saúde norte-americano que não
tenho, tornou muito pouco cativante a perspetiva de entrar em
quarentena numa cidade de 10 milhões de pessoas durante
uma pandemia que gerou uma azáfama internacional para
açambarcar papel higiénico.
JJ: A montagem de uma exposição tem alguns paralelismos
com a criação de um ﬁlme. As questões de edição (selecionar
que obras apresentar) e de montagem (coreografar o percurso
do observador pelo tempo e espaço da exposição, articulando
as relações entre as obras através da sua sequencialização e
justaposição) são essenciais para a forma como a
apresentação é experienciada. Talvez uma galeria possa
também ser vista como uma espécie de estúdio. O movimento
de uma sala para a outra, de uma obra para a outra, seja uma
espécie de jump cut ou de campo-contracampo… Ou talvez isto
seja um exagero… Mas, para começar, gostaria de te perguntar
se encontras semelhanças entre a tua abordagem no âmbito da
montagem da exposição no MAAT e a da criação de um ﬁlme.
Também gostaria de que nos falasses um pouco sobre as tuas
decisões — particularmente a seleção dos ﬁlmes (a exposição
apresenta cinco dos teus 23), aquilo que os acompanha no
espaço e o percurso que concebeste para os visitantes — no
tocante tanto à exposição como à tua obra em geral.
Gabriel Abrantes (GA):

Rem Koolhaas estudou cinema antes de se tornar arquiteto. O
projeto de tese que realizou na altura da AA, em 1972,
intitulado Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture,
explora a ligação entre uma organização programática do
espaço e a montagem cinemática, bem como o potencial
propagandístico para o despertar de uma nova consciência em
ambas as estruturas discursivas. Acho que é um paralelismo
interessante, e mais tarde levaria Koolhaas à provocadora
proposta da extensa máquina de transformação muro-edifíciohumano. É signiﬁcativo que, no seu projeto, se suponha que o
edifício funcione num só sentido, como um ﬁlme, com início e
ﬁm. Começando no lado caótico de Londres, os "prisioneiros
voluntários" atravessam o muro e passam por um número de
salas, incluindo uma em que veem ﬁlmes que lhes despertam
uma nova consciência, para se prepararem para as suas novas
vidas no lado utópico de Londres.
É fantástico jogar desta forma com os programas
arquitetónicos, bem como com o desenho expositivo, mas creio
que o paralelismo funcione melhor no plano teórico. As
exposições como a do MAAT, nas quais a experiência do
visitante é ﬂuida e multidirecional e o tempo passado em cada
espaço é decidido pelo próprio observador, são muito diferentes
de um ﬁlme narrativo, que se vê do início ao ﬁm. A Inês Grosso,
curadora da exposição, deu um ﬂuxo direcional à mostra, mas
sabíamos que não queríamos forçá-lo — não queríamos colar
setas em vinil no chão, nem sugerir uma determinada ordem de
visita. Creio que a qualidade fragmentária e onírica da
exposição, que se sente ao entrar e sair de ambientes
imersivos muito diferentes, é uma parte fundamental. Também
não queríamos organizar o trabalho cronologicamente, pelo que
a Inês [Grosso] e eu fomos particularmente reativos ao espaço.
Posicionámos determinados ﬁlmes, instalações e pinturas em
determinados espaços por uma variedade de razões — não
apenas por escolhas programáticas conceptuais mas também
por noções práticas, como dimensões, isolamento sonoro, etc.

Era importante para mim moderar o número de vídeos, por
forma a manter a duração da visita em limites razoáveis — por
exemplo, não queria apresentar oito vídeos que tivessem uma
duração combinada de quatro horas. Quanto à escolha dos
ﬁlmes, quis instalar Visionary Iraq (2008, com correalização do
Benjamin Crotty) e Too Many Daddies, Mommies and
Babies (2009) nos formatos originais, num ambiente instalativo
imersivo que espelhasse os cenários do ﬁlme. Era esta a ideia
de apresentação original, e é raríssimo ter oportunidade de os
mostrar desta forma — e ter instalações de vídeo imersivas era
para mim mais interessante do que uma sequência de salas
escuras com projeções. Também quisemos mostrar Les
Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre (2019)
e Uma Breve História da Princesa X (2016), porque são ambos
sobre esculturas, e Os Humores Artiﬁciais (2016), porque são
os meus ﬁlmes mais recentes. Apresentá-los a par
de Daddies e Iraq foi uma forma de estabelecer um contraste
entre a minha obra de há doze anos e aquela que ﬁz no ano
passado.
JJ: A exposição começa com uma parede de aguarelas — na
sua maioria, coisas que ofereceste aos teus amigos, e os
cartazes que pintaste para os ﬁlmes incluídos no projeto do
MAAT. Há um escorpião a pintar um autorretrato para a tua
mãe; um legume grotesco para o Dia do Pai; presentes para
amigos, colegas e colaboradores como Natxo Checa,
Alexandre Melo, Rui Brito e muitos outros, veiculados e
materializados através de animais, sátiros e trocadilhos visuais
e verbais. Parece que esta parede de aguarelas é uma ﬁcha
técnica, ou de agradecimentos, da exposição (novamente,
como o equivalente num ﬁlme) — uma espécie de
reconhecimento para com algumas das relações pessoais (e
também familiares) que contribuíram para o desenvolvimento
da tua prática artística.

Podes falar-nos do porquê de começares a exposição desta
maneira? A produção destes esboços faz parte da tua prática
criativa habitual, ou trata-se meramente de uma forma de gerar
ideias para os teus ﬁlmes? Qual é a tua relação com estas
imagens pintadas?
GA: Quando a Inês [Grosso] e eu começámos a falar sobre a
exposição, falei-lhe deste conjunto de trabalhos pessoais,
destas aguarelas, nas quais trabalhava havia já 12 anos e que
costumava oferecer no Natal ou nos aniversários. Ela achou
uma ótima ideia incorporar estes trabalhos na exposição, uma
vez que não faziam exatamente parte da minha "prática", no
sentido em que nunca os tinha apresentado publicamente e
que se tratavam de "trabalhos menores" — trabalhos em papel
que recorrem a técnicas como aguarela e pastel
seco, tradicionalmente vistas como inferiores relativamente à
"grande" tradição da pintura a óleo e às quais frequentemente
se atribui a descrição escarninha de "decorativas", ou a
matéria-prima de um pintor-de-domingo. Também quis mostrálos para mitigar a ansiedade que tenho relativamente à
pintura e, em particular, às minhas obras anteriores, mesmo
que pareça infundada. Ao mostrar este conjunto de trabalhos
pessoais, que inicialmente não se supunham que fossem
mostrados ao público, aquela ansiedade acabou por sair janela
fora, de certa forma. Foram feitos inocentemente: prendas
carinhosas para as pessoas que amo, pelo que não se lhes
associava qualquer pretensão. Têm uma qualidade ingénua,
sentimental e pueril que contrasta com a preponderância dos
ﬁlmes, das instalações e das pinturas de grande escala.
E estás absolutamente correto. Foi também uma forma de
agradecer a muitas das pessoas que me são próximas: família,
amigos, colaboradores. Era realmente importante começar a
exposição desta forma — num tom despretensioso, pessoal e
frágil, com presentes pessoais, delicados e apatetados —, o

que também comporta um lado pessoal e sentimental, de mim
mesmo, que pode ser mais difícil de transmitir através dos
ﬁlmes, instalações e pinturas.

JJ: Esta parede de presentes em aguarela também se liga à
noção de "mutual respect" [respeito mútuo], acenando ao nome
da produtora que criaste com a ZDB e o Natxo Checa, Mutual
Respect Productions, o título do livro que publicaste em
2010, I’m so thankful for all of the friendships I have made, e o
título do teu ﬁlme com o Daniel Schmidt, A History of Mutual
Respect, que também lançaste em 2010 — um ﬁlme que olha
com alguma desconﬁança para a possibilidade efetiva de
respeito ou compreensão entre povos e culturas, a despeito
das "melhores" intenções… Muitos dos teus trabalhos são
produzidos em regime de correalização (outro exemplo de
respeito mútuo).

Uma vez que me parece um elemento-chave — tanto na tua
modalidade de criação como no aspeto "crítico" de um sujeito,
ou de uma ideia, que é profundamente dissecado nos teus
ﬁlmes —, podias explicar melhor como esta ideia de "respeito
mútuo" se evidencia na tua obra?
GA: O título da curta que realizei com o Daniel é irónico.
Em A History of Mutual Respect, Palácios de
Pena e Diamantino, eu e o Daniel focámo-nos na problemática
das "boas intenções" e em como estas partem muitas vezes de
uma base de hipocrisia ou ignorância — e em como as noções
de multiculturalismo e respeito mútuo muitas vezes partem do
discurso de uma cultura dominante que intenta justiﬁcar,
subliminarmente, o seu predomínio através da falsa promoção
de valores que supostamente se baseiam numa procura de
igualdade. Quanto ao nome — Mutual Respect Productions,
trata-se também de uma forma de ironizar a noção de que uma
empresa pode fundar-se em respeito mútuo, uma vez que
muitas vezes até os vínculos mais fortes entre sócios
fundadores podem dar lugar a acusações legais violentas e à
quebra dos laços de amizade. O título do livro I’m so thankful
for all of the friendships I have made é retirado de um texto facsimilado da publicação. Da autoria da Ana Portal, habitante da
aldeia de Anelhe, foi endereçado ao IEFP para justiﬁcar a
atribuição do subsídio de desemprego, e conta como ela
precisou de recorrer a tecnologias de comunicação como o
correio eletrónico e o telemóvel para trabalhar na minha longametragem Big Hug, que nunca cheguei a acabar — pelo que foi
uma falsa sinceridade. Trata-se somente de uma citação,
portanto. Por outro lado, adoro o Natxo Checa e o Daniel
Schmidt, que são dois dos meus amigos mais próximos, pelo
que estes títulos também são uma declaração pública desse
afeto.

É suposto os títulos terem um duplo sentido. É possível lê-los
enquanto citações irónicas ou enquanto declarações sinceras
— expressão sentimental e citação fria —, o que também está
reﬂetido no título da exposição do MAAT, Melancolia
Programada.
JJ: Entendes as tuas colaborações com outros realizadores,
Daniel Schmidt, Benjamin Crotty, Ben Rivers, Katie Widloski,
ou, no caso de Les Extraordinaires Mésaventures, por exemplo,
o casting que os inclui (o realizador francês Virgil Vernier faz de
guia do museu), como parte de uma espécie de movimento, ou
pelo menos uma comunidade cinemática? O "respeito mútuo"
presente nesta rede de colaborações indica uma abordagem
compartilhada sobre aquilo que o cinema é ou pode ser? Se
sim, qual julgas ser o consenso, ou a rede de aﬁnidades?
GA: Não tenho a certeza. As colaborações tiveram origem nas
amizades, e esta "rede" cresceu naturalmente. Respeito as
perspetivas deles, e em grande medida partilhamos o mesmo
gosto. São pessoas com quem gosto realmente de passar
tempo. Não é uma rede de aﬁnidades rígida, assim como
também não é formal, de forma alguma; é até bastante
fragmentária. Por exemplo, o trabalho do Ben Rivers tem um
tom muito diferente do meu — mas adoro o trabalho dele, e ele
é meu amigo, e vice-versa, pelo que decidimos fazer algo em
conjunto. Mas creio que seja inútil reduzir um conjunto de
pessoas com ligações tão heterogéneas e diversiﬁcadas a um
só conjunto de conceitos.
JJ: Voltando à pintura, reparei que as pinturas apresentadas no
MAAT eram todas de 2020. Foram feitas especiﬁcamente para
a exposição? Podias falar-nos sobre este conjunto particular de
pinturas, que partilham uma estética uniﬁcada, bem como sobre
o lugar da pintura no teu trabalho e no teu processo criativo em
geral hoje em dia?

GA: Quando a Inês [Grosso] me convidou para realizar a
exposição, ﬁquei com vontade de fazer novas pinturas. Já não
fazia uma mostra de pintura desde 20-30 Experiments in Moral
Relativism, na Galeria 111, em 2008. Tinha feito algumas
pinturas e exposto somente duas delas nos doze anos que
passaram entretanto. O que mais me entusiasmou no projeto
do MAAT foi poder usá-lo como uma plataforma que me
obrigasse a propor algo novo através da pintura. Comecei a
desenvolver pinturas, e foi uma viagem sinuosa que quase
acabou (nos momentos mais frustrantes) comigo a desistir
deste novo conjunto. E, por isso, provavelmente, a desistir de
vez da pintura.
A pintura sempre foi muito importante para mim, desde criança,
e o facto de a imagem em movimento se ter tornado o cerne do
meu trabalho nunca foi algo que me deixasse contente. A
produção cinematográﬁca, porém, tem um poder abismal, e ﬁco
absorvido em qualquer projeto que comece, o que torna difícil
arranjar o tempo (e o espaço mental) necessário para me
envolver na prática da pintura, mais serena, solitária e muitas
vezes lúdica. Enquanto desenvolvia esta nova série,
aconteceram muitos imprevistos, desastres, desilusões. Destruí
algumas das pinturas que estava a fazer — e houve outras que
não destruí, mas sinceramente devia. Fiz uma pintura
particularmente embaraçosa de um polvo dentuço que ouvia na
praia o som da guitarra de um sátiro com as pernas cruzadas.
Ainda está no meu estúdio, e a minha companheira Margarida,
que se ri sempre que a vê, costuma dizer: "Olhando para isto,
nunca diria que eras um artista." Quando comecei a tentar fazer
esta série, já sabia que queria basear as pinturas numa
imagética que seria criada digitalmente no programa de
modelação 3D Maya, que também uso para os meus ﬁlmes e
que a Irmalucia (uma empresa de pós-produção) usou para
criar as personagens dos meus ﬁlmes, como o Coughman, a
Jeune Fille e o Jean Jacques. Levei algum tempo a chegar à
forma pretendida, a criar as personagens que me interessavam

— personagens que simultaneamente se mostravam
fragmentárias, apavoradas, desconcertadas,
constrangedoramente patetas, melancólicas, engraçadas e
adoráveis.
JJ: A tua obra oscila entre a receção e a disseminação nos
espaços da arte plástica e do cinema. Já há alguns anos que
expões em galerias comerciais (neste momento, a Francisco
Fino, e anteriormente a Galeria 111), e reparo que os teus
ﬁlmes estão disponíveis no mercado em edições de cinco. Ao
mesmo tempo, os ﬁlmes percorrem e estreiam no circuito dos
festivais de cinema com grande sucesso, tendo ganho prémios
em Cannes, em Locarno e na Berlinale, merecido retrospetivas
no BAFICI e em Belfort e alcançado uma distribuição
larguíssima. Embora não seja assim tão invulgar que artistas ou
cineastas experimentais oscilem entre estes contextos, parece
acontecer algo diferente com a tua obra — uma obra que com
frequência avança propostas provocativas para com o género
de etnograﬁas poéticas, ﬁlmes-ensaio ou experiências formais,
muitas vezes mais austeros, a que se "permite" uma existência
nestes mundos.
De que forma achas que os teus ﬁlmes operam em cada um
destes contextos? Sentes que os ﬁlmes são vistos ou se
comportam de formas diferentes no mundo do cinema e no da
arte?
GA: Enquanto artista, comecei a usar a imagem em movimento
na minha obra na altura que frequentei a escola de arte. Queria
muito usar o cinema e, mais precisamente, formas narrativas
cinemáticas como reação àquilo que na altura entendia ser uma
tradição "fragmentária" ou "poética" típica da tradição da
imagem em movimento nas belas-artes, que derivara do
cinema estrutural ou experimental dos anos 60 e 70. Inspireime na vertente pop do cinema underground, nomeadamente os
ﬁlmes de Andy Warhol e de Kenneth Anger, mas também

estava interessado na manipulação de códigos narrativos
rígidos e lineares. Tentava, assim, ultrapassar aquilo que me
parecia uma sobredependência da permissividade que o
discurso pós-modernista concedia à fragmentação, uma forma
pretensiosa de os artistas camuﬂarem porque, na verdade, não
tinham grande coisa a dizer.
Mas sim, creio que a obra funcione de forma diferente na
galeria e no cinema. Aborrece-me quando me deparo com uma
obra de narrativa mais longa em galerias — e, uma vez que sou
autor de obras narrativas mais longas, aí apresentadas, é
provável que seja particularmente sensível à questão. Julgo
que Princess X funciona bem nesses espaços precisamente
por ser curto, e Visionary Iraq e Too Many
Daddies também porque contêm questões centrais que são
assimiladas no primeiro minuto de cada um.
JJ: Gostaria, igualmente, de falar do teu papel performativo nos
teus próprios ﬁlmes. Na exposição do MAAT, vemos-te e ao
Benjamin Crotty a desempenhar todas as personagens
de Visionary Iraq, o teu monólogo conduz A Brief History of
Princess X, e és frequentemente ator na tua obra em geral.
Interessa-me saber como é que isto se relaciona com as
linhagens da performance (em Visionary Iraq, tu e o Benjamin
aparecem em cenas que fazem lembrar Lou Reed e John Cale
na Factory de Warhol), e pergunto-me se as tuas aparições,
nos teus próprios ﬁlmes, poderão ser outra ponte entre estes e
o mundo da arte.
De que forma é que isto afeta os teus ﬁlmes? Além disso,
sentes alguma ligação às práticas performativas?
GA: Ao princípio, julgámos que seria engraçado atuarmos no
nosso próprio ﬁlme porque éramos atores terríveis, e as
performances amadoras beneﬁciavam o tom camp destes
trabalhos. Acho que isto deriva de um apreço especial pelo

amadorismo camp das obras de Anger e Warhol. O cenário da
"galeria" de alumínio é uma referência à Factory de Andy
Warhol, e eu e o Ben fazemos uma versão parodiada de Lou
Reed e John Cale.
Em 2001, era um jovem artista sugestionável que fazia ﬁlmes
na Cooper Union, em Nova Iorque, quando Matthew Barney
apresentou Cremaster Retrospective no Guggenheim. Não
obstante ter sido trucidada por toda a gente, desde a redação
do New York Times à do Village Voice, e aos estudantes e
docentes da minha escola, esta exposição inspirou-me
profundamente, em particular no que toca ao modo
autorreﬂexivo como jogava com a prática artística enquanto
forma de teatro social — como o artista executa um papel num
mundo de faz-de-conta com regras e costumes e rituais de fazde-conta. Também achava entusiasmante o recurso à
performance enquanto reiteração do papel do artista no palco
do mundo da arte. Estas noções atraíam-me imenso, e
inspiraram-me a ter um papel performativo no meu trabalho,
para salientar determinadas problemáticas relacionadas com
autoria, identidade, agência.

JJ: A exposição do MAAT foca-se numa seleção de cinco
ﬁlmes, realizados entre 2008 e 2019, que partilham uma certa
atitude, uma espécie de efervescência deﬁnida (se é que isto
não é uma contradição), uma criticalidade camp e são,
curiosamente, as tuas produções menos "portuguesas" quanto
ao tom e ao tema. Tens um conjunto de ﬁlmes de uma altura
especíﬁca, entre 2010 e 2013 — como A History of Mutual
Respect (2010), Palácios de
Pena (2011), Liberdade (2011), Fratelli (2011) e Ornithes (2013)
—, que de certa forma parecem mais "portugueses", no que
toca tanto às temáticas como, o que talvez seja mais
interessante, à forma. Estes ﬁlmes deﬁnem um certo género de
poética, ritmo e construção líricos que dialogam com aquilo que
se pode designar como uma especiﬁcidade do cinema
português — e "dialogar" torna-se aqui a palavra operativa,
uma vez que também jogam com as expetativas criadas.
Embora partilhem evidentemente uma autoria e um conjunto de
interesses, tanto os teus ﬁlmes mais recentes como os
anteriores a estes que mencionei parecem ter uma energia e
uma abordagem ligeiramente diferentes — uma densidade
referencial e ideativa que mais parece um détournement dos
tropos da televisão, da comédia e de Hollywood, que tenta
seduzir-nos de uma forma diferente e que, nos trabalhos mais
recentes, também testemunha uma maior recorrência do CGI,
que se aglutina à tua Super 16 mm, recurso de eleição.

Portanto, esta questão acaba por ter duas partes: primeiro,
peço-te que nos fales sobre a posição que Lisboa e Portugal
assumem na tua obra enquanto inﬂuência e tópico; depois, num
âmbito mais abrangente, pergunto-te se, de facto, identiﬁcas
alguma alteração de tom, temática e abordagem nos teus
trabalhos da última década.
GA: Cresci nos States, e, embora os meus pais sejam
portugueses, a minha constituição cultural e psíquica foi em
grande medida moldada no subúrbio norte-americano. A minha
relação com Portugal sempre foi a daquele que vem de fora, a
de um emigrante retornado, e o meu trabalho reﬂete essa
questão. Um ﬁlme que ainda não foi mencionado mas que é
signiﬁcativo para este aspeto é Taprobana (2014), uma curta
que retrata Camões, a principal ﬁgura da poesia portuguesa,
enquanto anti-herói falstafﬁano, tragicamente alheado da
ignobilidade do seu próprio carácter. Diﬁcilmente faria um ﬁlme
como Taprobana alguém que tivesse crescido em Portugal, que
provavelmente teria sido obrigado nos seus anos de
adolescência a ler a obra de Camões e, por isso, o acharia
aborrecido. Ou isso, ou havia de prestar reverência excessiva
ao poeta seminal da língua portuguesa, em detrimento de uma
posição crítica que o evidenciaria como um artista que não
estava particularmente à frente da sua época e cuja obra, por
mais sublimes que fossem as metáforas e mais transcendental
que fosse a imagética, era equivalente em natureza à
propaganda colonialista, racista e misógina.
Vistos em conjunto, os ﬁlmes assumem uma estranha
particularidade: podem ser agrupados e apresentados
enquanto conjunto uniﬁcado, com temáticas, tons, tropos
estéticos e referências em comum, mas ao mesmo tempo
podem ser vistos como elementos fragmentários e
idiossincráticos — uma apresentação frenética de impulsos
artísticos que partem de uma miríade de tangentes
conceptuais, colaborativas e narrativas.

JJ: O título da exposição — Melancolia Programada — também
faz alusão a Portugal: quase parece uma mensagem para o
país ou o somatório de um modo de ser nacional. Costumas
evitar a palavra "saudade", mas esta ideia de "melancolia
programada" pisca o olho ao conceito; e talvez também reaja a
questões relacionadas com a forma como a identidade de
Lisboa é percebida pelo número crescente de turistas na cidade
e no MAAT. Podes falar-nos da ideia do título da exposição?
GA: Não sei o que me levou a este título, mas gosto da tua
leitura. A palavra "melancolia", na verdade, surgiu de uma coisa
que o Alexandre Melo disse mal acabou de ver o Jeune Fille.
Com a sua reveladora e espirituosa ironia, disse: "Oh, mas é
tão melancólico. Não fazíamos ideia de que tinhas sido um
rapazito tão triste!" E lembro-me de ﬁcar surpreendido ao ouvir
a palavra "melancolia", que não associava nem à minha obra
nem a Jeune Fille. Assim que ele a disse, porém, de repente
pareceu que Jeune Fille de facto se refastelava em melancolia.
E, ao lembrar-me dos Pagliacci da Commedia dell'arte,
palhaços ridículos que inspiraram os padrões arlequim que
aparecem nas pinturas, ou ao pensar nas personagens dos
meus ﬁlmes, como o Andy Coughman, a Jeune Fille ou a
escultura Princess X, percebi que todos estes palhaços e robôs
e esculturas eram retratados como objetos tristes, e era
exatamente isso que lhes dava graça. O Andy Coughman, por
exemplo, é literalmente programado para ser triste como forma
de atestar a sua humanidade. Achei isto engraçado, e é um ﬁo
condutor para toda a obra: uma melancolia programada —
também presente em Daddies e Iraq, profundamente inspirados
no histrionismo programático e na sentimentalidade costumeira
das telenovelas.
JJ: Talvez esteja relacionado com a noção de melancolia um
sentido que atravessa muitos dos ﬁlmes apresentados no
MAAT e grande parte da tua obra em geral: um sentido que

articula qualquer coisa como a ténue e trágica linha entre a
convicção ideológica ou política e o solipsismo narcisista, entre
a crença e a ingenuidade…
Em Les Extraordinaires Mésaventures, em virtude da sua
curiosidade e do seu crescente interesse em questões políticas,
a estátua desfaz-se (literalmente) em pedaços e foge
num Instaholiday escapista com o hipopótamo, por quem nutre
um interesse romântico; em Visionary Iraq, o desejo de "mudar
o mundo" dos irmãos incestuosos é frustrado pelo pai, com a
sua rentabilização da guerra à la A Doutrina de Choque; o casal
gay de Too Many Daddies desiste de salvar a Amazónia, e por
isso a raça humana, para formar família — um substituto para
cumprir a necessidade de acreditar nalguma coisa…
E também me ocorre aqui o "refugiadinho" de Diamantino. Esta
ideia do fracasso iminente das boas intenções, e talvez de
como estas intenções se subjugam às forças maiores de um
desejo libidinal, palpita por toda a tua obra. Podias desenvolver
este aspeto?
GA: Sempre fui cético em relação às boas intenções, à
sobranceria e à postura de alma caridosa. Tudo isto pode ser
imputado a uma fachada hipócrita, a uma ignorância crédula ou
a um estratagema malicioso. Creio que os meus ﬁlmes reﬂitem
este ceticismo para com uma moralidade missionária, fanática,
prefabricada que procura humilhar o outro ao mesmo tempo
que se promove e congratula. A arrogância hipócrita da maioria
dos supostos atos de caridade origina em mim reações que vão
do revirar de olhos à plena repulsa. Estas reações viscerais são
sem dúvida ponto de partida para uma grande parte da minha
obra. Acho que a caridade e as boas intenções funcionam
muitas vezes como uma marca de distinção para os
privilegiados, e custa-me um bocado tolerar isso.

JJ: Também queria que nos falasses sobre generosidade. Os
ﬁlmes são territórios peculiares, quase ditatoriais, uma vez que
exigem tempo — o contrato do ﬁlme com os espectadores
implica a imposição de uma duração. Os ﬁlmes, ou os
cineastas, pelo menos no circuito de autor, exploram
frequentemente este contrato, e esquecem-se de que os
espectadores, em compensação, merecem qualquer coisa
intrigante, um agradecimento pelo período que lhes foi exigido,
ou então algum grau de sedução que lhes permita passar este
tempo de forma aprazível.
A sedução, que me parece uma grande forma de generosidade,
é ubíqua na tua obra. Os teus ﬁlmes querem seduzir-nos e
entreter-nos, ao mesmo tempo que olham criticamente para o
desejo e o entretenimento enquanto tópicos. Qual é o papel do
espectador na conceção dos teus ﬁlmes e, em geral, no teu
entendimento do cinema?
Podias falar-nos do teu interesse em torno das diferentes
táticas de entretenimento — como as empregas ou te apoderas
delas, tanto no tocante à forma como ao storytelling —, que são
muitas vezes adaptadas para ﬁns de maior complexidade e
carácter crítico?
GA: Foi a cadeira de História do Cinema de Jim Hoberman que
me levou inicialmente a fazer ﬁlmes. Aquilo que tirei dessas
aulas foi que o cinema era um medium popular que funcionava
como uma máquina de mitos, uma fábrica mágica que
começava a inventar a consciência da sua época. O Hoberman
mostrou-nos aquele grandioso lado do cinema, mas também
nos mostrou que o cinema alcançava essas alturas sendo
um medium vulgar e depreciado. O cinema é um rafeiro
estético — um medium que se constitui por uma salgalhada de
som, diálogo, performance, música, narrativa, imagem —, pelo
menos no que toca à fantasia modernista de uma forma
estética essencial tão "pura" quanto possível; uma forma de

entretenimento vulgar, com origens no teatro burlesco, que foi
originalmente direcionada para as classes nova-iorquinas mais
baixas nos salões de jogos e Nickelodeons, considerada
despicienda para a apreciação da alta sociedade. Este conceito
— da grande máquina industrial de mitos, que também era a
mais baixa forma de entretenimento — foi o que me fez
apaixonar pelo cinema e trouxe para a minha prática
um mediumque era principalmente visto como uma forma de
entretenimento popular, e não como uma cultura exclusiva que,
como se se tratasse de um marca de distinção, fosse
empunhada pelas elites (culturais ou económicas) que a
"percebessem" ou possuíssem riqueza suﬁciente para a
comprar.
Mas é engraçado, porque o cinema está a transformar-se muito
rapidamente, e a forma de existência de que logrou durante
grande parte do século XX parece agora chegar a um ﬁm, à
medida que os globos oculares de todo o mundo vão migrando
para as redes sociais, os jogos online e o streaming. Daí que
eu também comece a brincar com estes media, com narrativas
em formato de série, realidade virtual e videojogos. O trabalho
mais recente na exposição do MAAT é Coughman’s
Lament(2020), que foi comissionado pelo museu, e trata-se de
uma peça que aponta para uma linguagem e para
um medium que cada vez mais me interessa explorar —
mundos virtuais imersivos, gaming, e online media.
Gabriel Abrantes
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