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Heart of a Dog Laurie Anderson
Meditar em 75 minutos
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Tornou-se a primeira artista em residência da NASA, no 
início do milénio. Visionária, inventora, performer 
multimédia, Laurie Anderson continua, aos 68 anos, a 
produzir obras que surpreendem, fascinam e fazem pensar. 
No passado dia 14, revisitou Portugal, onde apresentou o 
seu filme Heart of a Dog, no Lisbon & Estoril Festival.  

O auditório do CCB, em Lisboa, encheu-se para a ouvir. E ela ensinou-
nos o poder do silêncio, do presente, do estar aqui e agora. Dos 
ensinamentos budistas que procura integrar no quotidiano e nas suas 
criações, como o do mestre Mingyur Rinpoche: "Aperfeiçoar a 
capacidade de sentir-se triste sem se ser, na verdade, triste".  

A banda sonora, com excertos de temas antigos e outros inéditos, é 
uma viagem narrativa sobre o amor, a perda e o desapego, o terrorismo 
e a vigilância, a empatia e outros estados e mundos que não vemos, mas 
para os quais podemos despertar tornando a nossa vida mais plena. Para 
o filme, a artista recuperou filmagens caseiras em  
8 mm e combinou-as com animação, reencenando ficção e factos, e 
palavra escrita (a voz interna que invade a tela a um ritmo tão rápido 
como o fluxo do pensamento). O espectador (ou ouvinte, no caso do 
disco) é conduzido pela voz serena de Laurie numa espécie de sonho, 
meditação guiada, que se inicia a partir da perspetiva de Lolabelle, a 
rat terrier que tanto a ajudou a superar os trágicos eventos do 11 de 
Setembro. Uma cadela que "aprendeu a tocar piano" quando cegou e 
não passou por um processo de eutanásia por vontade expressa do 
casal Laurie e Lou. "O propósito da morte é a libertação do amor" é o 
comovente insight da artista para esta obra que dedicou "ao magnífico 
espírito" do seu marido, Lou Reed.  
O disco encerra, precisamente, com um tema dele: Turning Time 
Around.   Clara Soares 

Um disco sobre a vida, a morte e o amor incondicional

Hollow Meadows Richard Hawley
Quantos anos de carreira são precisos 
para se merecer o estatuto de crooner? 
Para alguns, raros, músicos, essa palavra, 
que associamos a uns certos anos de 
ouro da canção americana, parece fazer 
sentido desde as primeiras canções... O 
inglês Richard Hawley, aos 48 anos, está 
definitivamente nessa categoria. E o novo 
disco, o oitavo, revela-o a fazer o que melhor 
sabe: canções sem tempo, temas que nascem 
já com a patine dos clássicos – ouça-se, por 
exemplo, Long Time Down ou Nothing Like a 
Friend, onde facilmente ecoam Elvis ou Roy 
Orbinson. A atmosfera nostálgica, emocional 
e melancólica que faz parte da identidade 
de Hawley combina na perfeição com este 
outono/inverno (e outros, passados e por vir). 
Não, este não é definitivamente um disco para 
se lançar no verão. P.D.A.

Contrepoint Nicolas Godin
É um verdadeiro disco cosmopolita e sem 
fronteiras de géneros esta estreia a solo 
de um dos membros do grupo francês Air. 
Cada tema parte de um pedaço de música 
de Johann Sebastian Bach (nome presente, 
assim, na ficha técnica de todas as faixas) 
que lhe serve de inspiração  umas vezes 
mais óbvia, outras menos. As interpretações 
de Glenn Gould do compositor alemão foram 
o ponto de partida assumido do músico 
francês de 45 anos para estas oito canções/
composições. A mais surpreendente é, 
talvez, aquela (Clara) em que ouvimos a voz 
familiar de Marcelo Camelo cantando, em 
português, um tema seu, inédito.
Um bom exemplo de libertação das rotinas 
de uma banda (e sabemos bem que estas 
ansiadas experiências a solo nem sempre 
dão bons resultados). Como Nicolas escreve 
no booklet do disco, citando precisamente 
Glenn Gould, durante a quarta digressão 
mundial dos Air sentia-se já "um macaco 
viajante nos circos dos concertos". 
Resultado desse cansaço: um belo objeto 
difícil de classificar. P.D.A. 


