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"Aqui onde canto e ardo
entre papoulas e cardo.
Sete palmos de charneca
são o tamanho de um homem".
João Pedro Grabato Dias

"E de novo o traje circular do fogo
Exulta o que é fecundo e repetido.
O que é desejado e renascido".
Amélia Muge

ØCRE pertence a uma trilogia de discos que parte da reflexão
artística sobre a influência de três cores: o vermelho, o preto e
o branco. Este sistema ternário de cores representa desde a
Antiguidade Clássica um papel simbólico, que chega até aos
nossos dias.
Perceber a cor, as cores, e o seu simbolismo, representados
desde a pintura ao cinema, da literatura ao teatro, é perceber
também a Humanidade, de onde vimos e para onde vamos.
Sendo esta uma das minhas questões fundamentais, uma das
minhas maiores inquietações, neste ensaio sonoro a cor e a música
passam a estar intimamente ligadas naquilo que é o meu universo
simbólico-artístico.
Somos atraídos pela cor, forma, textura, harmonia de uma
dada obra de arte, o que significa que primeiro fomos cativados
pela obra e só depois equacionamos a sua essência e valor.
Enquanto criador pretendo despertar este interesse no ouvinte,
nos sons que escuto e que escrevo, na organização do caos
pré-composicional ou na destruição da suposta ordem esperada.
Compor ou estar em frente ao piano implica, antes de mais, saber
escutar o passado, estar atento à primeira manifestação de arte
que sabemos existir, conseguir recuar e continuar a ser um elo
desse primeiro golpe de asa que nos elevou da condição animal
e nos colocou na condição de deuses.
Com a arte descobrimos a forma de representar os nossos mitos,
torná-los visíveis e palpáveis.
Espero que os mitos de que sou feito sejam partilhados por
quem escuta este disco � ØCRE. O pigmento que está presente
desde o nascimento da arte, nas primeiras representações
pictóricas e esculturais, ganha assim uma dimensão sonora.
Filipe Raposo

No princípio era o fogo

No princípio era o fogo, e o fogo estava com deus,
e o fogo era deus. Ele estava no princípio com deus.
Todas as coisas foram feitas pelo fogo,
e sem ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas.
Baseado no Evangelho de S. João 1:1-5

“Há 400.000 anos, a sobrevivência dos primeiros hominídeos
numa terra vasta e inexplorada dependia da posse do fogo.
Para estas mulheres e homens, o fogo era um objecto de
um enorme mistério porque ninguém dominava a sua criação.
O fogo tinha de ser roubado à natureza. Tinha de ser preservado
vivo, mantido ao abrigo do vento e da chuva. Era um símbolo
de poder e um meio de sobrevivência. A tribo que possuísse
o fogo possuía a vida”.
Jean-Jacques Anneau in A Guerra do Fogo
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Blombos Cave

A caverna de Blombos, na África do Sul, é considerada a
primeira oficina de ocre, um local de produção e armazenamento
deste pigmento com cerca de 100.000 anos de idade.
Os pigmentos das pinturas rupestres eram preparados
a partir de cores que eram obtidas dos ocres ricos em óxido
de ferro (hematita e goethita), carvão vegetal, ossos queimados,
óxido de manganês, entre outros minerais.
O uso do ocre não se circunscreveu apenas ao uso simbólico
nas representações de arte rupestre ou em cerimónias religiosas,
teria também sido usado na proteção da pele, contra o sol ou
insectos, como remédio ou como argamassa.
Simboliza desta forma a cor que está presente desde
o nascimento da arte.
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