
Organização: Apoio:

“Sempre chegamos 
ao sítio aonde nos 
esperam”

José Saramago
A Viagem do Elefante



  A Viagem do Elefante
  Exposição de fotografias de Ricardo Chaves
  27 de Março, Dia Mundial do Teatro

A Casa dos Bicos acolhe entre 27 de Março e 17 de Abril uma exposição de fotografia 
que revela as pegadas do elefante Salomão, na rota percorrida pelo Trigo Limpo 
Teatro ACERT com as apresentações teatrais de A Viagem do Elefante, espetáculo 
criado a partir do conto de José Saramago. Parceira desde a primeira hora, a Fundação 
José Saramago associa-se à comemoração do Dia Mundial do Teatro, convidando o 
público a (re)viver emocionalmente alguns momentos significativos duma aventura 
que, iniciada em Junho de 2013, continuará a percorrer trilhos por outras localidades 
portuguesas e espanholas.

Na exposição estará disponível o documentário-vídeo sobre o espetáculo, realizado 
pela Fragmnesis, permitindo um outro olhar pelos espaços e contextos onde se 
realizaram as apresentações.
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“TEATRO DE GUERRA”, “PALCO DAS OPERAÇÕES”?

Aviso à navegação: o parágrafo que se segue não pretende 
estabelecer qualquer comparação entre Ricardo Chaves 
e os dois ilustres destacados. Primeiro, porque o escriba é 
suficiente lúcido para não o fazer. Segundo, porque Ricardo 
Chaves desmerece, pelo despretensioso e generoso percurso 
que vem trilhando, sentir-se bajulado com paralelismos 
serôdios.

Mais do que fotógrafo do espetáculo A Viagem do Elefante, 
Ricardo Chaves (1977) esteve no “teatro de guerra”, no “palco das operações”… Foi 
um interveniente que, tal como o célebre Roberto Capa (1913) — repórter que cobriu 
os mais importantes conflitos da primeira metade do século XX,  deixando a célebre 
foto “Morte de um Miliciano” ou “O Soldado Caído” que tanta polémica criou sobre 
a sua autenticidade —, também captou imagens que, mesmo a quem presenciou os 
momentos, custa acreditar que não sejam fotomontagens. Capa morreu fatidicamente 
ao pisar uma mina, sendo encontrado dilacerado. A câmara permanecia entre as suas 
mãos.

Mais do que guardador de registos, RiChaves visionava apaixonadamente os instantes 
de cada viagem do elefante Salomão. Escoltou ensaios gerais, travou relações 
cúmplices com os lugares e as suas gentes. Captou sentimentos emotivos com os 
participantes de cada localidade, facilitando à objetiva a função mais protocolar. 

E eis que chegamos a Sebastião Salgado (1944) e, de forma particular, à intenção 
emotiva que originaram as fotografias por si publicadas no livro Terra, retratando 
afetivamente os “sem terra” do Brasil. José Saramago, com a sua sensibilidade 
peculiar, prefaciou o livro, após contemplar os registos humanos comoventes do 
fotógrafo brasileiro na defesa dos direitos dum deserdado povo que lutava por pão e 
trabalho. Chico Buarque, magistral, cantou as fotos… Com as distâncias já explícitas na 
introdução deste testemunho, também RiChaves interpretou com as sua emotividade 
as palavras de José Saramago que desencadearam cenas teatrais impregnadas de 
humanidade.

Esta exposição é, também, alegoricamente, isso: A Viagem do Elefante com os seus 
momentos de sarcasmo, de conflitos e humanidade espelhados nos instantes que as 
fotografias exibem. O fotógrafo, agente ativo do processo e tradutor da amargura 
ou fascinação do ator perante o imprevisível. Intuitivo na captação do percalço ou 
da euforia de cada cena. Espetador rastejantemente discreto e intérprete objetivo(a) 
de cada andança. As fotos seguiam, quase ao minuto, para a redação, espalhando 
publicamente a magia de cada instante.

RiChaves lastimou as agruras inóspitas do elefante e recolheu na objetiva o seu 
choro escondido. Releu sucessivamente o visor e não se satisfez ao não obter 
convincentemente o sofrimento de Subhro ao transmitir a humanidade delicada 
ao seu elefante. Delirou instintivamente com a autenticidade de cada rosto que 
genuinamente interpretava os populares que, durante o percurso, aguardavam o 
paquiderme. Decorou o texto visualmente e cada clique correspondia à pausa, ao 
grito e ao canto.

Fez várias vezes a viagem no século XVI de Lisboa a Viena de Áustria, apeando-se nas 
localidades portuguesas, espanholas, italianas, que o elefante Salomão palmilhou até 
Viena. 

RiChaves, nesta viagem, foi definitivamente repórter de viagem, de guerra, de 
aspirações, emoções e sonhos. As suas fotos não se limitam ao bom enquadramento 
ou ao sentido estético. Têm vozes e músicas no seu interior e respiram a matéria do 
conto.

Sem comparações despropositadas. Um Ricardo genuíno! Interlocutor emotivo com 
cada terra e os seus habitantes, os intérpretes locais, a equipa do Trigo Limpo teatro 
ACERT  que integrou e com José Saramago, criador de livros e de sonhos.
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