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Já em 1996, em Londres, durante um período de formação de actores, Luís Castro
(nascido  em 1961,  em Moçambique)  tentou  em Comb,  nas  Smith’s  Galleries  (em
Covent Garden) e no I.C.A. (Institute of Contemporary Arts), uma abordagem àquele
que se revelaria, mais tarde, o seu território artístico favorito: o Perfinst, um conceito -
e um termo - que combina performance e instalação. 
De regresso a Lisboa, e após alguns anos de representação regular em palco,1 Luís
Castro escolheu continuar no seu próprio território e desenvolver este método pessoal
de conceber teatro, no qual a body art e as artes visuais se unem sem forçar qualquer
delas a assumir a dianteira. Cada uma encontra a própria forma de desenvolver a sua
lógica  artística,  mesmo  que  o  princípio  que  rege  a  combinação  possa  revelar-se
contraditório em si.
Cruzando  teatro,  dança  e  body  art  nas  suas  performances,  Castro  foca-se
principalmente na construção de personagens, independentemente de preocupações
psicológicas.  A  sua  ênfase  é  sobre  a  configuração  do  corpo  humano  e  a  sua
manipulação de objectos. E ele concretiza-a, convocando referências da arte visual,
tais como expressionismo, neo-realismo, estéticas butô ou gore.
Um dos aspectos envolvidos no Perfinst tem sido uma relação mais persistente com os
campos social, político e cultural, com um duplo significado e propósito. Por um lado,
desafiando algumas opiniões conservadoras (visando, por exemplo, o posicionamento
católico  contra  o  aborto,  ou  protestando  contra  a  guerra,  através  de  curtas
performances públicas), e, por outro lado, transportando consigo memórias de modos
de vida passados, tanto a um nível pessoal (através das suas próprias memórias de
infância), como a um nível mais antropológico e cultural. 
Esta última propensão orientou-o para a procura de inspiração em zonas rurais, bem
como para o uso – como adereços – de utensílios e objectos antigos. De facto, ele
gosta de os introduzir nas performances, juntamente com simples brinquedos e outros
itens pessoais que, em conjunto, funcionam como gatilhos inspiradores para o seu
trabalho. No entanto, e embora possa parecer contraditório, Luís Castro não prescinde
totalmente de peças canónicas.  De facto, ele tem usado obras de dramaturgos como
Bernardo  Santareno2  ou  Almada  Negreiros3 (entre  os  portugueses),  mas  também
William Shakespeare4,  Copi5,  Albert  Camus6,  ou  Federico  Garcia  Lorca7,  do  cânone
internacional.  Contudo,  usa-as  de  uma  maneira  muito  provocatória:  não  apenas
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desconstruindo a narrativa, e conservando somente algumas das personagens e um fio
muito  ténue da trama,  mas  também criando uma espécie  de meeting  milieu  para
actores  com  caracterização  marcada  e  excêntrica,  bem  como  objectos,  sobretudo
miniaturas,  bonecas  e  fragmentos  de  artefactos  que  apresentam um sedutor  –  e
estranho – imaginário. 
No  seu  universo  cénico,  assombrado  por  miniaturas  de  ícones  católicos,  bordados
tradicionais,  bonecas  e  um  jardim  zoológico  liliputiano,  performers  operam  sobre
mesas (ou balcões de mármore), como se executando cirurgias ou exibindo peças (das
suas colecções de curiosidades), enquanto o público deambula livremente pelo local.
Ao escolher lugares não-teatrais para os seus Perfinst (como uma galeria de arte, um
armazém  ou  um  laboratório  da  antiga  Faculdade  de  Medicina  Veterinária),  e
trabalhando com um artista visual – Vel Z –, Luís Castro orquestra experiências em
pequena escala, envolvendo poucos performers, espaços limitados e um modesto, mas
expressivo, chiaroscuro. E a performance evolui através de uma manipulação contínua
destes adereços, enquanto vai questionando identidades, problemas sociais e temas
políticos. 
Em alguns deles, foca-se no seu próprio corpo, nas suas memórias, nos seus afectos,
desta  forma  comprovando  publicamente  um  imaginário  teatral  muito  pessoal.  E
podemos encontrar,  em parte destes,  um compromisso  emocional  que atesta  uma
autenticidade performativa que não nos deixa indiferentes. 
Na sua trilogia sobre Moçambique Moç+Amor (Mur | Ral | Elo), em 1999, expôs muitos
fragmentos  da  sua  juventude  no  antigo  território  português:  a  sua  educação,  um
vislumbre  de  tempos  coloniais,  o  levantamento  do movimento  de  guerrilha  com a
FRELIMO e, após a nossa revolução de Abril (1974), os primórdios da descolonização. 
Na  verdade,  o  que ele  estava  a  dar-nos,  através  da  sua  experiência  pessoal,  era
História, e, nesse registo, podíamos encontrar uma generosidade e uma compreensão
congeniais relativamente aos eventos pelos quais ele tinha passado, ao mesmo tempo
que recordando a sua vida, os colegas e amigos, em suma, os tempos divertidos, e os
difíceis,  que  ele  e  o  país  tinham  atravessado.  E  embora  fosse,  sobretudo,  uma
memória  na primeira pessoa do singular  – relembrando os  seus dias  na escola,  a
relação especial com a sua mãe, a consciência do seu corpo e o despertar do desejo
sexual – ele estava, realmente, a expor a imagem de um meio cultural e um tempo
político de uma forma muito envolvente.
Em Escravo Doutros, em 2005, Luís Castro interpretou um espectáculo a solo baseado
numa  série  de  coreografias  curtas,  dirigidas  por  cinco  coreógrafos  diferentes  (Gil
Mendo,  Mark  Deputter,  Sílvia  Real,  Vera  Mantero,  Amélia  Bentes,  Miguel  Pereira).
Apresentadas  nas  instalações  da  Secção  de  Anatomia  da  Faculdade  de  Medicina
Veterinária – que foi o seu espaço artístico durante algum tempo – revelou-se um
cartograma expressivo  e  bastante  pessoal,  não  desprovido  de  ansiedade  e  medo;
revelando um impulso contraditório entre aceitação e rejeição de si mesmo.  
Uma  das  suas  produções  mais  recentes  –  Húmus  (2010)  –  era  baseada  num
comovente  romance de  Raul  Brandão,  um romancista  expressionista  e  dramaturgo
português das primeiras duas décadas do século XX, um republicano declarado, e, ao
mesmo  tempo,  profundamente  cristão  e  anarquista  empenhado.  A  performance
concebida por Luís Castro correspondia, da forma mais apaixonada, ao mundo ficcional
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de Brandão. Ele tentou, e logrou, adaptá-la ao espaço – o site specific – de uma galeria
de arte. Ouvimos uma voz gravada, a de Luís Castro, lendo partes do romance Húmus
(1917),  mas  também fragmentos  de  História  dum Palhaço  (1896),  e  A  Morte  do
Palhaço (1926), enquanto os diferentes performers se envolviam na manipulação de
objectos e o público se movia livremente pelas várias salas e recantos da galeria. Tudo
era apresentado numa atmosfera sombria e melancólica, evocando assim pobreza e
sofrimento extremos. Como Raul Brandão repetiria: «Eu mostro como a vida é tecida
com um fio de dor, um fio de ternura, mas eu intrometo-lhe um fio de sonho».
A performance dispunha – ao longo de um dos corredores – três balcões onde os
actores manipulavam objectos criando repetidamente instalações – ao mesmo tempo
que, numa cena que se desenrolava numa cozinha – lembrando muito as das antigas
aldeias –, uma velha «morria» num leito, convidando-se o público a participar no seu
funeral.
Subscreveríamos, portanto, os conceitos de Erika Fischer-Lichte de «corpo semiológico
versus corpo fenomenológico»,  reconhecendo,  neste  Perfinst,  a  transição constante
entre estas duas modalidades de performance. As cenas, mostradas na cozinha ou no
quarto,  eram  naturalistas  no  seu  alcance  estético  e  os  actores  actuavam  em
concordância: por exemplo, a velha cozinhava alguns pães no meio da grande pobreza
da cena, usando utensílios antigos verdadeiros; e, uma vez deitada na cama de ferro,
ela discretamente «representava» a sua própria  morte.  Em contraste,  ao longo da
galeria, os restantes actores «reivindicavam» os seus próprios corpos (em figurinos
atractivos) e actuavam exibindo adereços – que reconhecemos imediatamente como o
território especial  de Luís  Castro: toalhas bordadas (como as que encontramos em
igrejas),  bibelots,  bonecas,  ícones  de  santos,  figuras  de  animais  em plástico,  até
mesmo uma arrastadeira, entre outros. 
Uma das primeiras cenas consistia numa elaboração adicional sobre o sofrimento e a
dor, executada na grande janela (com um amplo arco) da entrada da galeria, que nos
permitia ver passar os carros. Frente àquele possível altar, uma velha e pobre mulher
– com um nome incrível (Restituta da Piedade Sardinha) – dizia adeus a um filho que
estava em pé no parapeito e evitava olhar para ela. Tendo-o criado com trabalho árduo
e grande sofrimento, ela surge como uma imagem de mater dolorosa, enquanto o
jovem – numa terrível inversão da figura de Cristo – a convence a desaparecer, uma
vez que está prestes a casar numa família rica e prefere apresentar-se como órfão a
mostrar a sua ascendência, a qual, pensa ele, poderia prejudicar a sua imagem social.
E quando ela deixa o lugar – tão humildemente, muda e com imensa dor – sabemos
que se vai enforcar. 
O facto de – com uma única exceção – nenhum actor dizer nada, já que é a voz
gravada do director que lê em tom neutro, aprofunda a nossa ideia de uma narrativa a
ser contada, transformando assim estas figuras «semiológicas» em demonstrações de
quanto o mundo está virado do avesso.
A esta melancólica «Pietá», seguiu-se um breve momento de fantasia: uma bonita e
jovem actriz estava sentada numa cadeira, na figura de uma mulher-palhaço, com uma
batina preta e um nariz vermelho. Com as mãos vazias erguidas – como se segurando
marionetas – dava a impressão de alguém lutando entre a «razão» do palhaço e a
«loucura apaixonada» do clown. Foi um momento verdadeiramente poético e que, a
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determinado momento, quando a batina aberta revela um belo vestido branco com
lacinhos românticos, intensificou a sensação geral de fantasia.
Talvez nenhuma outra das suas performances tenha combinado de uma forma tão
dramática e verdadeiramente teatral o seu conceito de Perfinst, em parte devido ao
impacto da própria narrativa, mas também pela oscilação constante entre interpretar e
mostrar; posições fixas e constante reconfiguração das instalações; realidade cruel e
obsessivas visões oníricas. 
Isto provou que o projecto de Perfinst de Luís Castro – a forma como interpelou aquele
local  particular,  organizou  o  trabalho  dos  performers  e  respondeu  àquele  universo
ficcional – foi capaz de abarcar fluxos de representação contraditórios. E fê-lo com total
consciência da visão de Raul Brandão, e de forma consistente com a mesma.
Este defendeu realmente, nos seus escritos, que o teatro devia ser «simples e cavado
fundo no coração humano», e que deveria fazer-nos sonhar ou pensar; mas devia
também discutir «um grande problema, psicológico ou social, sem muitas frases: como
um vendaval que arraste os espectadores; […] actos seguidos como uma faca que se
enterra» (Brandão, 1986: 173). 
E  nós,  enquanto  críticos,  todos  reconhecemos  esse  intuito  neste  espectáculo  em
particular.  Essa  foi  uma  das  razões  para  lhe  ter  sido  atribuído  um  prémio  pela
Associação Portuguesa de Críticos de Teatro em 2010.

NOTAS

1 Entre outros, Road, de Jim Cartwright (Teatro Aberto, 1988), Cloud Nine, de Caryl Churchill (Escola de Mulheres, 1997).
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3 Satirotic (2005).
4 Titus (2003).
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6 Equívoco (Malentendu), 2005.
7 Yerma (2005).

4


