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É melhor ser feliz ou livre?

Muitas vezes deixamo-nos levar; assumimos que passar à ação 
é só para os outros. Evitamos a responsabilidade, enquanto nos 
entregamos ao consumo. Trocamos tempo por uma sensação de 
felicidade e estabilidade.

Então, quem e quais são os inimigos da liberdade?
“Existe uma série de forças impessoais que empurra na direção 
de menos e menos liberdade, e eu também acho que há uma 
série de dispositivos tecnológicos que quem quiser pode usar 
para acelerar este processo de distanciamento da liberdade, de 
imposição do controle.”

A industrialização foi a porta para o consumo em massa e, com 
as economias de escala e a globalização, tudo se tornou mais 
acessível. Assim, consumimos mais e mais, enquanto arrancamos 
e sugamos os nossos recursos naturais. A sustentabilidade foi 
negligenciada, pois o consumo global impulsionou uma nova 
ordem, catalisada pela tecnologia e pela Internet.

Com os dispositivos tecnológicos comprámos a ideia de partilhar 
o conhecimento e devorámos o conceito de conectar pessoas, 
preferivelmente a todo o momento, em toda a parte. Enquanto 
seguíamos, gostávamos e partilhávamos, uma força impessoal 
estava a monitorizar, a empurrar. E estava tudo bem enquanto 
nos convencia a comprar um novo par de ténis, que eu até achava 
conveniente, mas como nos sentimos agora que sabemos que nos 
pode empurrar para votar à esquerda ou à direita?

Quanto de “Brave New World [Admirável Mundo Novo]” por Aldous 
Huxley é fictício, e quanto tende a tornar-se perigosamente 
próximo da realidade. Podemos amar a opressão? Podemos 
entregar o controle e continuar a desumanizar-nos?

No universo perfeito de BNW, não há lugar para a arte ou a cultura. 
A estrutura social que cria arte e literatura é considerada perigosa.
Manuela Dos Campos tem vindo a filmar a cena artística e a 
vida noturna do Porto, há mais de 20 anos, sempre de câmara 
em punho. O seu extenso arquivo remonta a 1997, e inclui 
inaugurações em galerias e museus, festas míticas e alternativas, 
bares e clubes. Nos seus filmes, somos convidados a participar 
do seu carácter voyeurista, somos os olhos da artista. A Manuela 
captura estes acontecimentos de forma discreta, mas compulsiva. 

Os filmes são editados numa colagem de imagens poderosas, 
cuidadosamente selecionadas a partir do arquivo. Tornam- 
-se uma experiência imersiva para o espectador, atraído pela 
música hipnótica, muitas vezes concebida em colaboração 
com compositores.  
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Xavier Almeida é, no mínimo, interventivo. Invade a cidade, 
ocupando o espaço público com sua marca de manchas 
aleatórias, frequentemente em forma de lagoa preta em graffiti, 
cobrindo algo ou abrindo um portal para outra dimensão. É 
combativo, enfrentando formas de expressão com a sua própria, 
desafiando a moralidade, tanto através do graffiti como do 
texto nas suas tiras de banda de desenhada ou nas publicações 
que edita. O Xavier está constantemente a levantar questões, é 
inquieto. A expressão artística é, frequentemente, experimentar a 
ansiedade, é correr riscos.

Tanto a Manuela como o Xavier exploram a linha tênue entre a 
independência e a contenção, debatem-se com a restrição. Podem 
fazer o que fazem sem consentimento? Pintar em propriedade 
privada ou filmar e armazenar milhares de horas de imagens de 
pessoas anónimas a divertir-se? O que é privado e o que é pessoal?

Estabelecer um diálogo entre esses dois artistas, descurados pelo 
sistema, transportando-os da cena alternativa para um primeiro 
plano, não só desafia esse sistema como empodera todos os outros.


