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Quem tem medo de Elfriede Jelinek?
Neste encontro vamos procurar entender por que é que a
internacionalmente aclamada Elfriede Jelinek é persona non grata na sua
Áustria natal e persiste praticamente invisível nos palcos portugueses.
Autora em trânsito por entre uma multiplicidade de formas artísticas,
escreveu romances e poesia, peças de teatro e roteiros para cinema,
ensaios e libretos, para além de ter traduzido autores com Christopher
Marlowe, Oscar Wilde, Thomas Pynchon, Georges Feydeau, entre
outros. Tem-se notabilizado por escrever tanto para públicos
altamente especializados quanto para o indivíduo comum, explorando
frequentemente questões relacionadas como a condição da mulher, a
moda, as indústrias culturais e o capitalismo contemporâneo.
Anabela Mendes mostrar-nos-á de que modo as princesas do ciclo A
Morte e a Donzela, de Jelinek, podem ser entendidas como estando
a tentar submergir a “negatividade” e a fazer surgir o “cansaço
inspirador” de que fala o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ângela
Orbay centrar-se-á nas personagens Jackie [Kennedy] e Diana de
Gales, do referido conjunto, para evidenciar quanto o tratamento
dado pela autora a estas figuras concorre para evidenciar as funções
históricas, económicas e psicológicas da moda, bem para além dos
aspectos utilitários. Bruno Monteiro, por seu lado, centrar-se-á nas
opções literárias e na escolha dos motivos pela escritora austríaca para
compreendermos de onde nos nasce a abjecção, o horror ou a fúria
que os seus textos fazem emergir. Já Vera San Payo Lemos partirá da
peça Os Dependentes (2014) que cruza a temática da emigração para
debater a dimensão de cronista da escritora austríaca.
Como os porquinhos celebrizados pela Disney, podemos brincar e
cantar, seguros de nós mesmos, nas nossas casinhas, confiantes de que
não é nada connosco. E, quem sabe, um dia, algo ou alguém sopra
com uma força inesperada e nos apercebemos do carácter ilusório das
nossas construções.
A Morte e a Donzela
Projecto de cruzamentos disciplinares que no modo de uma
historiografia ficcional leva a cena uma encenação de Rogério
de Carvalho que ele nunca realizou a partir dos textos Dramas
de princesas. A morte e a donzela, de Elfriede Jelinek. O projecto
compreende a tradução dos textos referidos, a montagem de um
espectáculo cruzando teatro, música e vídeo, bem como a realização
de actividades satélite na área da formação de públicos e da promoção
da cultura teatral. Trata-se de uma proposta que contempla uma
importante articulação com a pesquisa e que estabelece um estreito
diálogo com comunidades educativas e a sociedade civil. Investigamos
e damos o nosso contributo para a valorização das artes da cena em
Portugal.
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