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Entrevista
Philippe Starck

O desi

vergonha"
Cnou tudo o que havia para criar- objetos ,
perfumes , hotéis , carros ,barcos e até aviCes

designer do mundo nasceu France' s,
mas tornou-se global Vive em Portugal há quatro
anos Conversa com o genio no seu labirinto

PORALEXANDRA CARITA E NELSON MARQUES ( TEXTO)
E LUÍS BARRA ( FOTOGRAFIAS)

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Portugal 
PAGE(S) : 56
SURFACE : 592 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (107419)

23 septembre 2017



TRABAL Philippe Starck no seu escribírio ,
onde de manle bem cedo sesenta

"
todo

em frente de umafolhaem branco

bravura do mar na Boca do Inferno ,
emCascais , apaixonou-o desde a
primeiravez . No dia em que o visitarnos ,

Philippe Starck abeira-se do
precipicio, perto de casa, e comeqa a descer

pela arriba , até a um ponto em que

se consegue ver a cabeqa- Por
, sóo abismo para o mar . A

muffler, Jasmine , que controla todas
os passos , näo aprova a opqäo .

" Sai

dai , Philippel" é inglario ,
Staick näo sabe o que é o medo .

sido assim durante toda a car rein ,
nunca conheceu limites . Atieveu-
-se a desenhar o mundo , o espaqo e
tudo o que a sua cabeqa inventa

todosos dias.
nivel de criatividade que tenho

é, claramente , urna doenqa mental
"
,

confessa . Provocador , o enfant terrible
do design desenha 18 horas por dia
e, mesmo quando está a dormir , näo

desliga . Sei que you ver invenqBes
que nunca ninguém viu ." quatro
anos , o trances , de 68 anos ,
deslumbrou-secom Portugal e mudou-se
corn a ¡amnia para cä. Convenceu a

condessa de Monte Real a
"a Torre Eiffel de Cascais

"
, rua

onde näo bavia nada venda ou para
alugar .Corneqamos a conversa por al.

Está aviver aqui desde quando?
quatro anos.

Porque Cascais?
Tenho amigos que vWem em

Portugale que anos me cliziam para vir

para ca. Como trabalho sozinho ,
tenhourna coleqäo de sitios , a que
chamo'o melo do nada' . Uma casa no

melo do mar , pois somos
produtoresde ostras , no sudoeste de Franqa ,
outra no melo da floresta . Moramos
também numa pequena illia a norte
de Veneza , morämos em Formentera ,
no cimo de um rochedo , e nimia
outracasa, no sudoeste de Franqa onde

existern sete ou olio cabanas Os
meus amigos continuavam a dizer-

pan aPortugal , mas näo
havianenhuma razäo para vir cä. Näo

conhecia este pais nem tinha sobre
ele qualquer opiniäo . Na vida
coisasque guardamos para ma is tarde.
Christian Louboutin , Farida Khelfa e
Henri Seydout , de quern sou
padrinhode casamento , insistiram para
que viesse.

E velo.
Um dia resolvemos vir è-los .
Viesouse, como estamos sempre
apressadospor causa do tempo ,
apanhämosum helicóptero aqui perto e
lomosate ao Carvalhal . Só que quando
la chegamos näo encontramos acasa
deles, nem eles lä estavam .

Falhanqototal . Voltamos aqui , e antes
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de aterrarmos , vio pequeno porto.
Fiquei de olio nele . preciso
que tenho uni talento multo

particularque so serve para bombardear
durante os períodos de guerra: sei
reconhecer todas as cidades e todos
os locals do mundo pela agua . Tenho
um sexto sentido que me faz
descobtuos sitios onde hä qualquer coisa

de particular . Percebi logo que havia
aqui qualquer coisa.

que que o fez voltar?
Este pequeno porto . Ainda lomos a
Lisboa , uma cidade nova , cheia de
energia , mas o porto me sala da

cabeea . Chego aqui e percebo que
¡sto é o paraíso . Um porto minha
escala , porque gosto que todas as
cidades sejain pequenas , casas em
cima da agua , um mar corn ondas

Portugal o único país
mundo onde ainda

existem valores humanos ,
respeito e honestidade"

enormes e agua fria . E disse a mim
mesmo que aqui que devia
morar. A minha mull 1er [ Jasmine]
disse-meque talvez fosse um pouco
estranho, mas achei que o
momentopara vii- para Portugal depois de
tanto tempo a falarem- me do pats.
Ficamos encantados e instalämo-
-nos multo depressa , a pensar que
passarla um ano ou dois e nos
iríamosembom . Os anos passararn enos

pensar &annals

tempo?
Nao sabemos bem porque , mas
sabemosque vamos ficar pelo menos

mais dois anos . Já fajamos de cinco
anos . Porém , agora a grande questao
que se coloca ése vamos voltar.

A Fiança?
Exatarnente . Por causa da educaeäo
da nossa fllha , que tem seis anos Näo
tenho nenhum filho que laie francés.
Nunca mmei em Franea e os meus

[ mais ties de outras mulheres]
falam linguas que eu mal
compreendo. Gostaria que a minim última
filisafalasse a minha lingua . Mesmo
eu , poderia vir a morar no meu país,
onde nunca morel.

essaneeessidade de viver fora?
Porque toda a vida trabal hei fora .
Trabalheisempre no mundo . Nasci

globalPara mim nao fronteiras ,
um mundo onde trabalho por todo o
lado . Na China , na America , por todo
o lado , menos em Prang onde

poucotrabalhei.

Mas fez grandes eoisas em Fiança.
Comparado corn o que flz no

estirangene, nao iz nada SOagora , que

moramos aqui , é que comeeo a
trabalharpara . Franea estranger°.

M decrial o que vai fazer?

Nao sei. o assunto do momento
entrenos Om dizemos que é preciso
regressarpela educaeäo da nossa filha
ora nos perguntamos porque . Ternos
a horn impressäo de que se
regressarmos, nos vamos anepender .
Vamospeguntar-nos sempre porque é

que salmos do pateo . Porque que
salmos desse pals onde as pessoas sao

, tao, tao simpáticas e gentis . Nao
ospaises que me intmessam , para

mim as fronteiras nao existent que
me interessa as pessoas . E como

viajamos tanto , vemos a tendencia
geral do mundo , que nao
simpática.A veleidade , o materialismo , e
do que tudo , a violéncia que aumenta
em força . Hoje , o único pais

onde ainda existem valores
humanos, respeito , honestidade e, por
conseguinte, urna boa velhice , éPornigaL

que faz sentir isso?
Ha aqui qualquer coisa que esta em
sintonia . Sou um grande
trabalhador, somos um casal
extremamentepreciso , rigoroso.

Estilo sempre juntos?
Sim , nunca nos separamos , nom por

segundo . Mas a ideia que estava a
desenvolver a ver com o facto de

gostar de nós , dos humanos .
vendadeque no mundo de hoje setorna cada
vez menos fácil amar os humanos . Os
portugueses sao aspessoas mais

amaveisdo mundo , no sentido de que nos

queremos amar-vos . Sao pessoas que
os bons valores da Humanida

de Lisboa urna cidade jovem e
moderna, em plena explosao , mas que

E 59

preserva os sens valores , que guarda
a honestidade . Sou verdadeiramente
honesto e respeito multo a
honestidade. Acredito na bondade , acredito na

boa educagao , acredito na gentileza ,
acredito na ideia de vivermos juntos ,
acredito na harmonia . Mesmo que veja
multo pouca gente.

Vive multo isolado.
Vivemos numa bola de cristal , mas

por que quando saio do meu
mundo , quero ver bom mundo.

Porqué ease isolamento?

Porque é a mica coisa possfvel a um
criador . As que estilo

do turbilhio da sociedade pensam
de forma massificada , tem
pensamentomainstream . Quern vai aos

jantares eaos cocktails repete o que os
outros dizem . Eu nunca repito o que
os outros &cm porque nao os oreo.
Levantamo-nos cedo todas as

, sento-me todo nu secretaria
em frente minha em branco.
Sei que tenho um projeto para fazer e

faço-o . Faço-o sem qualquer
influéncia, nao vejo televisao , nao you ao
cinema voua festa s. Leio os jomais
apenas para saber se hä urna guerra
atómica entre o Trump e o
norte-coreanoVivemos parte de tudo.

Costume dizer que é algo
Sou um pouco autista . É um bocado

disparate dizer ¡sto porque nao te-
qualquer cordiecimento médico

para o A sensagao que tenho
é que sou 20%% autista.

Onde que um autista buscar

inspiraeäo?
o nivel de criatividade que

tenho, e nao falo de qualidade , a
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qualidade säo voces que a julgarn ,
mas de quantidade , trata-se
claramentede urna doenya mentaL

doetiya?
qualquer coisa que nao é normal

em mim . Desde que comecei a
perethera organizayäo do cérebro
entendique posstvel que urna

organizaylo diferente , um

pouco diagonaL Nao digo que ulna

qualidade , fag° apenas urna

constatayao. As pessoas que trabalham

comigo, entre as aminha muffler ,
dizem-me que nab sou humano . A
maneira como penso e como
nao é humana . Hä velocidade
de criagäo tal que nao é explicävel.

Como assim?

Quando vejo o que está em cima da
mesa e olho pare a quantidade de

projetosque jä na vida ,
conscienciade que nao ninguém que nao

diga que Um humano
normal näo consegue fazer isto.

Diz-se que fez mais de dez mll

projetos ...

Multo mais . era dez anos
meu problema é que nao sei fazes
outra coisa.

Gosta demasiado do trabalho? 18

horaspor dia é imenso!
Nao . Tenho horror ao trabalho.

por que trabalho aqui e nao nos
escritérios que gosto é de sonhar.
Sou um sonhador prollssional . Pode
mesmo direr-se que sou um
sonhadorhistérico . Sou um cristal puro de
sonho Estou permanentemente no
luturo , em projetos diferentes , em
construTies bastante complexas que
existent realmente no

É por isso que dia que nao vive na
terra?
NA° , vivo na terra único
livro que fiz chama-se Impression
d

'
Ailleurs" iimpressees de Algures ,

nurna traduçäo porque vivo

completamente fora . engrayado
que durante o dia estou num sonho

organizado e trabalho ; noite estou
num subconsciente que é
incontrolevel. Quando nie you defter , digo

minha muffler:
"
Ao trababo! Sei

que you a locals que nunca ninguém
. you ver invenTies que nunca

ninguém viu . Von che perfumes
que nunca cheirou , you ter
conversas °pinkies , ver filmes que
nunca ninguém viu . De mantra
estouestafada

Como consegue trabalhar se acorda
estafado?
E urna pergunta qual nao sei

responder. Nao sei se urna
criatividadeassim durante o dia porque
thre notte extraordinäria ou se
tenho estas mites extraordinarias

porque sou criativo durante o dia .

Fayo-memulto essapergunta e está

próxima da loucura . A minha
mufflerdia mesmo que sou buco . Um
dia li um ai-Ugo sobre o adormecido

acordado que questionava o que
que nos prove que a verdadeira vida

aquela em que estamos acordados.
Pode ser a outra vida . Sinto mua

força , tuna magnificencia , urna
inteligencia incrfvel durante a noite ,
que me pergunto se a minha
vendadeinvida nao em que estou
a dormir.

Porque
A vide consciente interessa-me
poucoPor psicológica: nao sei

multo bem qual é a diferença entre a
vida e a morte.

Näo tern medo da morte?
Nao tenho consciencia de estar vivo.
Desde que nasci que tenho

prove de queesteja vivo Por isso para
mim tudo multo confuso ,
multoMob.

E o que é que para si existe
realmente?

Val parecer pretensioso o que you
dizer, mas nab é: a verdade que vivo
numa relatividade einsteiniana.

que que isso Ica?

Que nada existe . Alada outro dia , o
Henri Seydoux , que é um cientista
de alto nivel , falava -me de urna nova
descoberta . Urna Mode que dizia que
a única coisa que existe é o tempo e

que o tempo vai num determinado
sentido que sentido da agitageo
das moléculas . vivo . dentro
destas que tenho a impressäo
de que existo . A ciencia poesia ,
poesia.

isso que tenta fazer quando
desenha?
Nao , lato é a rninha estmlura . que
produzo é resultado disto , claro.
Mas , quando nao sabernos se
estamosvivos ou mortos , quando
vivemosnum mundo onde nada existe ,
tudo energia tudo
tudo movimento a todas as escalas.

assustador , ou melhor , é um
mandoque nao

Sente angestia?
Nao . Porém nao descanso .
mundo onde nao espayo para o
descanso . como se tisessennos que

Sou um pouco autista . (...)
nivel de criatividade

que tenho , claramente ,
uma doença mental"
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nadar constantemente , como os
tubaretesque tem que ester sempre a
nadar senäo morrem . Sou obrigado a
nadar porque nada é pare me

apoiar , para descansar . A única
colsaque encontrei de real amor . A
trace de energía entre dues pessoas
realidade . urna realidade
quantMcäyeLVemos bem o resultado: dä ou

dä , oudesagradaveL

é Titmice?
mesmo . o que existe entre

e minha her.

multo importante si?
Nao é importante , somos a mesma

pessoa , so que ela tern urna cara
bonita do que a minha . Se amanita
ela se for embora , o que farä mais
cedo ou mais tarde , corn um homem
mais novo , acho que me afundarei

completamente.

Como que faz aägacäo entre esse
mundo onde vive e a sociedade?
Nao tenho qualquer relayao corn a
sociedade.

Nao tern telefone?
Näo tenho telefone , nao tenho

cornputadoLMinto , agora tenho um
telefone, para saber sea minha muffler
está bem nos segundos que nao está
ao meu lado e se acontece album
coisa nossa de seis anos . Mas
o telefone s6 ten um número , o da

Jasmine.

Como é que fez pare faller corn a sue

equipa?
Näo falo , é a minha muffler que o faz.

os projetos , dou-os minha
assistente, Sofia , que os digitalize ,
entrega-os Jasmine , que me faz

algamesperguntas sabre os projetos ,
e depois envia-os pare a minha
equipa que os desenvolve.

Jasmine é a sue ligaçäo ao mundo?

Completamente . Jasmine é
yentadeb)patrao e a única conexao que
tenho coni o mundo . Nunca
compreendia sociedade tal como ela é.

por isso que nunca fui escola.
Somos urna multinacional
relativementeimportante , fazemos coisas
multo , multo complexas no mundo
inteiro e somos reconhecidos pela
inteligencia , pela precisao , pela
capacidade técnica e pela tecnologia
dos nossos projetos , na aviagao , nos

foguetries , etc ., etc . ludo isso feito
por alguém que consegue reconhecer

, que nab sabe fazer urna

subtragao , que fax umamultiplicagao
adicionando , e que nao tem qualquer
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Ideia de como se faz urna divislio.
espantoso.

quase incompreensivel.
Tenho um diploma de Harvard , mas
totalmente honorífico . Sei a ordern
dos meses se corneear por Janeiro e
se nao me interrornperem mas nao
tenho a certeza . Conheeo o alfabeto
se comeear pelo A ese nao me

interromperem. Näo sei nada , nao
nada do mundo real.

Gosta multo de literatura.
Tenho duas pretensees: a pretensäo
de poder reconhecer a verdadeira boa
literatura e a vendadeira boa música.

Tambérn é um melómano?
Todo o meu mundo é construe° em
cima da música.

E sobre o perfume ...

Evidentemente , o perfume e a
músicasäo a mesma coisa , pertencem ao
raesmo territério . Oiço música desde

que me levanto .Na casa de banho ,
tenhourna pequena secretaria corn urna

de discos que recebo e coni urn

lapis you fazendo urna selegäo para
escolher música de alto nivel ,
multoeclética , que oieo 18 horas por dia.

Quando traballo , se nao oleo música.
fallo . A minha estrutura é a música.

Essaligaçáo vem de onde ,
da intancia?
Sim . Tive a sorte de ter Udo uns pais
que me fizeram ouvir muita e multo
boa música . Mas o que me interessa
mais na música é a sua estrutura ,
líquida como eu.

Como que um homem como vocd
desenhou tantos objetos?
A pr razäo é porque fui

semprerejeitado.

Nao se adaptou?
invisfveL nao

Teria adorado namorar comas rapa
rigas , adoro as mullieres ea sua beleza ,
teria adorado ter Udo glandes amigos
ecoisas assim . Mas ninguém me via.

Era timido?
Nao , Mo era isso . Na adolescencia ,
era inulto simpatico , mullo bem-
-educado , mas acho que o que dizia
destabilizava as e elas
preferiamnäome vet Porta nto acabel por
me fechar em casa . Tinha um quarto
vazio e niais nada , näo sala dali.

Teve urna depressäo?
Näo , näo Aquel deprimido , mas

fiqueicompletamente fora do mundo.

Tenho horror ao trabalho.
Sou um sonhador
profissional , histérico . Estou
permanentemente no futuro"

Nada de loucura , nada de depressäo ,
mas também nada de alegria . A

determinada altura , tive um momenta
de sobrevivéncia , pois a unica
solueäoque tinha era a de saltar pela
janela, venho de urna familia em que

suicídMs . Era preciso que
reagisse e que reencontrasse o
contactocorn o mundo . problema
que nao sabia fazer nada a ser
desenhar e criar . Tinha 18 ou 19anos.
Lembm-me de ter pensado no meu

pal , um engenheiro aeronáutico , que
criava durante todo o dia . Entäo ,
disseamint que iria criar .
Talvezas pessoas continuassem a Mo
me ver , mas ao menos veriam o que
eu fizesse . E talvez me amassem ,
talvez me amassem através do que
eu fizesse . A imagem que me vem
cabeea daquele boneco
animadoque nada , nada para da agua
e vé-se no are volta a call na água.
Nadel tanto para nao me afogar que

sei fazer mais nada.

Conseguiu o que quena.
Obviamente tornei- me visfvel . Hä

gente que me detesta , M gente que
me adora , mas boje sou tudo menos
invisfvel . Era preciso que eu exis
tissee fiz o que sabia fazer . Comecei a
desenhar , desenhar , desenhar
Funcionou. Mas depois veto a
necessidadede saber porque , porque desenhar
e criar coisas? Tinha recebido urna
educaeäo religiosa pesada quando
era multo novo . pouco que fui
escola foi numa instituieäo católica.
No pos-guerra foi urna experiencia
dura .Issa transf ormou- me num
militante fanático contra todas as
formesde crenea e de religiäo . No
entanto, guardei certos valores desses

tempos . Nomeadamente , o dever de

ajudar os outros . Foi o que Az . H que
tinha o talento da invenefio o que
poderlafazer corn ele? Se tivesse ido
escola , teria feito coisas multo mais
interessantes , tenia feito coisas que
salvam vidas . Teria sido um grande
cientista e poderla ter feito coisas
verdadeiramente importantes . Mas
como nao tinha nenhuma conflanea
em mim e como nao fui escola , fiz
coisas fáceis , que sabia fazer . Por
tanto , faço o que fag° , ago design . E

faeo-o por acaso e por fraqueza . Mas
como tenho vergonha de fazer urna
coisa täo finca , tento faze- lo o
melhorpossível.

um perfeccionista?
Sou multo mais do que perfeccionista.

E um controlador tambern?
Para de tudo o que se possa
imaginanNinguém é °brigade a ser um

génio , sou um genie , mas todos
somos abrigados a fazer o melhor
possfvel.

De dar ao mundo o que sabernos

Exatamente . os homens uteis
como Einstein , Ptolomeu , Platäo ,
verdadeiros génios . Eu s6 sabia fazer
coisas que pudessemmelhorar
a da minha comunidade.

design salve vidas mas pode
melhorar a vide das pessoas , isso?

design é a minha vergonha . Nao

pode criar a vida nem salvá-la . Nao

pode mais do que melhorar a vida ,
mas é preciso que seja feito por
alguémextremamente honesto como
eu . Penso que as pessoas
consideramque Ihes facilitei a vida , que a
melhorei . Issa nao me dä
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extraordinário porque sei que Mo

grande coisa , mas , apesar de tudo ,
é born . Sou corno um bom
canalizadorque fez tuna boa instalaeäo
de agua quente e urna boa

instalaeäode agua fria . Sou corno boa
nudher a dias que limpou bem todos
os cantos da casa . Portanto , no
interiorde urna bola de vergonha tenho
outra bola dentro da quail penso que
posso estar orgulhoso do traballo

que fiz.

Do que que se mais?
Desde o que politizei o meu
traballio . Sempre fui um homem de

esquerda e sempre tive urn
pensamentohumanista . Dirigi sempre o
meu traballo sentido
democrático, de partials , de honestidade , de

longevidade . por isso que passel
estupidamente 20 ou30 anos da minha
vida a inventar o conceito de design
democrático , que funcionou.

Conseguiu levar o design multa

genie.
Ganhamos essa guerra . Nao grande
coisa , mas isso permite pelo menos

que pessoas que tenham meios
de sobrevivencia elevados possam
viver numa qualidade cultural ,
criativae material multo corneta .

Possoestar satisfeito com cestas cobas
como esta . Fui o primeiro a falar de
ecologia , a talar de bionismo , a falar
de alimentaçäo biológica , da sexual
dadeda proditao ...

Foi rudo lato que o salvou de se deity
da janela abaixo?

sentido que dei produeäo
é motive de orgullo para mim.
sentido do rigor da violéncia , da
rebeliäoe da coragem que rive que ter
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para the dar esse caminho . E nao foi
sempre fácil.

Quer dar-nos um exemplo?
Quando há 20 ou 25 anos quis fazes

guerra aos industrials do imabiliário

que vendent casas terriveis onde as

pessoas vivem mal , e fiz casas
prefabricadastotalmente ao contrario

para mostrar que eles näo eram
honestos. The o grande capital contra
mini Aconteceu värias vezes.

Como escolhe os projetos em que se
envolve?
Recuso 95%% das propostas que
recebo. É o meu único luxo . Nao vivo no

luxo , apesar desta casa que nao
. S6 aceito um se gosto da

pessoa . Sou um sentimental preciso
de gostar da pessoa . Nao you dormir
corn ela , no passar ferias coin
ela , sequel- you jantar corn ela ,
mas preciso que techamos valores

que se instale urna relaeäo
sentimental de respeito e de
vontadede agradar É preciso que o projeto
seja Depois que pessoa
que quer o projeto o laça ern beneficio
näo dela , mas das que vao
viver dentro ou coax esse objeto . Hä
30 anos nao se filava em ética , mas
quando montel a empresa que

imediatamente um ético
que ainda existe . Nao tratta ho para
o armamento , já tive propostas ;
trabalho para o tabaco , tive intensas
pmpostas ; nao trabalho para o alco-

recebo todos os dias urna
propostanao trabalho pan o jogo , nao
trabalhopara a religiäo e näo trabalho
para as corapanhias petroliferas , nein

para as de nao trabalho

para tudo o que passa vir do dinheiro

sujo . Posso dizer-vos que isto me costa

fortuna ,porque sao
piecisamentetodas as pessoas que tem dinheiro.
Home urna vez urna empresa indiana

que me propás fazes sete marcas de

cigarros . Houve outra empresa de mo-
de soja que me mopes fazer urna

garrafa especial para o seu
aniversärio. Oferecia tun milhao de euros .

para fazer um desenho que
me demora entre um a tres minutos a
fazes Pensei , tenho impressäo que hä
um problema . Descobri que oproduto
sfera o cerebra.

Em que que está a trabalhar ateste
momento?
Ate ao Natal estou a trabalhar numa
media de 200 projetos , o que
signiflcaque quando alguem me pergunta o

que estou a tenho qualquer
ideia porque os dias sao continuo.
Ou faço urn projeto e quando o
acabojä nao lembro do que fix , ou
trabalho em muitos em simultaneo.

s6 dia posso trabalitar em 30 ,
40, 50 projetas ou até mesmo 100.

Cent projetos diferentes dia?
Ah , sim! E estranho.

um perfume namäo quando
chegámos .
Voilà! Antes de chegarem tive urna
reuniao coma empresa de perfumes.
Comecel ha seis meses e é extraor-

. ulna abstragao que nunca
de o ser.

A sua tinha perfumada.
Por isso conheeo tao hem os
perfumes. Urna gota de perfume é um
universo extraordinário . Pela
primeiravez na vida estou a
trabalitarnum universo
completamenteabstrato.

multa gente que the chama o '

senhortouche- ii-toutlque vai a

todas]. Concorda?
Sim , é verdade . Touche-

porquecomo nao faeo o design pelo
design, isso interessa - milizo-
-o como meio politico e de

comunicaçao, para passar outra mensagem
- posso fazes tudo . A lógica vem de
fora , nao está na cadeira . A lägica
saber o que query direr de visionario
através É por isso que sei
fazes perfumes , barcos , avibes ,
hotéis, objetos , champanhe ou cerveja.
Fia um perfume que se dirige ao
futuroda sociedade . A próxima grande
revoluqäo social vai ser a
assexualidade. perfume é para as pes
soas quejä estao interesadas em
horneas nem em mulheres , nein em
sexo , ultrapassaram a ideia da
seaualidade. Isso val chegar depressa . a

grande tendencia.

Comprou mua propriedade petto de

Orándola . Charnou-lhe Figueira
Feliz. que pretende fazes la?

Vou pela primetra vez na
fazesurna casa que nao casa
moderna . Sempre construí casas de

vanguarda , mas quando cheguei as

planicies de Grändola , encontrei de
tal forma um local de harmonla
absoluta as proporeües , a luz , a tem -

peat-mu , a ... - que
percebique nao podia fazes nada que na-o
saísse naturalmente do solo . Quern
construir urna quinta corn arquite -
tura alentejana . a primeira vez que
o faço , sei o que pensas Sera que
estou a Rear velho? Vou fazes vinho
evidentemente biodinamico ,

nao filtrado e sein sulfito , o
vinho perfeito . E you Lambent
azeite corn urna empresa que tenho

Nao tralralho corn armas ,
álcool , religiäo , diamantes ,
petróleo , jogo , dinheiro sujo.
Custa-me urna fortuna"
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em Espanha . De resto , nao sei . Vou
inventar , you we

Além do trabalho , que outras coisas
dlo praiser?

A minhamulher , aminha filha ,
, que . Ando de bicicleta

e sou multo born marinheiro . Costo
andar vela , de per frente de

ondas de 12 metros . Dames também

gostava de cozinhar , mas jä nao te -

tempo . Costa de andar . Costo de
andar nos lugares , nos terrenos
baktios . Gasto dos subúrbios.

feliz?
Nao conbeqo bern o sentido da
palavra. Nao estou certo de saber o que
a palavra representa para poder
dizerque sou feliz . Näo que seja
infeliz, de todo , mas tambem nao sou
feliz . Sou aquila pessoa que nunca
ri . Sou simpatico e amävel . Tive al

gumas iluminaeiies de um segundo
por acaso . -me de um dia
corn a ver urna luz
bonita, urna boa música , a
temperaturacerta , a hannonia Via hannonia
e penso que talvez seja isso . Mas é
de tal fauna extraordinario que näo

consigo percebes como é que as
pessoaspodem viver em permanencia
nesta harmonia . Eu vivo na sombra ,
nao luz.

Seo sentido da vide näo éa
felicidade, entäo do qué?
A grande procura na vida é baba
lhar . Porqué? Porque somos apenas
urna transmissao . Recebemos
corda dos nossos pais que milhares
de pessoas entrelaearam . De inicio
era urna corda pequena que se
partiuvärias vezes , que apodreceu , que
enveLheceu , que era de boa

, mas que pouco a pone° a foi

ganhando ate que a recebemos dos
nossos pals . unico dever que
ternosé o de dar novamente a
cordaaos lassos lithos e que a corda

seja de melhor qualidade . Entre a
corda que recebemos e a corda que
damos é preciso que ludo seja

mais nobre , mais beta , mais
honesto , mais inteligente . esse o
clever.

finds se lembra do primeiro
desenhoque fez?
Claro . Foi unta série de máquinas
para torturar prolessores . Era täo

born que a partir dai passei a deso
nhar ea dar desechos aosprofessores
como moeda de troca para
fainremcontigo .
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