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Chelsea Hotel.
Lembramo-nos bem
de ti
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Rita Barros vive há mais de 30 anos no mítico edifício, onde fotografou
"Bohemia", a mostra que hoje visita, de passagem pela FCT

Foi no apartamento 1008, hoje ocupado por Rita Barros, que Arthur C. Clarke escreveu
o guião de "2001 - A Space Odyssey". E só por um desencontro inoportuno falhou a
hipótese de o fotografar em pleno coração de Manhattan, epicentro das artes
americanas, incubadora de clássicos, porto de abrigo para briosos profanos. "Ele esteve
no hotel em 99 e veio bater-me à porta. Queria re-visitar o seu antigo apartamento.
Infelizmente eu não estava", recorda a fotógrafa, hoje de passagem por Portugal.

Muitos outros nomes fizeram escola neste marco da Rua 23, entre a sétima e a oitava
avenidas, num tempo onde a vanguarda criava aqui o seu ninho. Foi no lendário
Chelsea Hotel, que Arthur Miller recuperou da separação de Marilyn Monroe e escreveu
a peça "After the Fall"; que o romancista Charles Jackson pôs um ponto final na sua
história com uma overdose de tranquilizantes; que o poeta galês Dylan Thomas bebeu
até atingir a marca do coma; e que Nancy Spungen, a namorada de Sid Vicious, foi
encontrada morta, a 12 de Outubro de 1978. Sem esquecer, claro, Andy Warhol, que
aqui filmou, em 1966, "Chelsea Girls"; e Leonard Cohen, o mesmo que depois de um
encontro bíblico com Janis Joplin compôs "Chelsea Hotel #2"; ou um compositor que
morou no Chelsea durante mais de 50 anos, de onde sairia a sua obra-prima "The
Mother of Us All" (1947), com libreto de Gertrude Stein, retratado por Rita em 1988.
"Uma das primeiras pessoas que fotografei no hotel foi o Virgil Thomson que vivia no
andar por baixo do meu. Uma pessoa muito culta, inteligente e esperta. Consegui que
ele se deitasse num sofá e criar uma composição menos tradicional. Ele adorou a ideia
e até me ajudou a compor a sala".

Por Maria Ramos Silva
publicado em 15 Out 2014 - 05:00
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Lembrando as senhoras, destaque para essa viagem de elevador na companhia da
viúva mais famosa do grunge, cuja nota pelo bom comportamento raramente a elevou
às alturas, com as devidas excepções. "A Courtney Love, contrariamente a muitos
celebridades é de uma grande simplicidade e simpatia. Pedi-lhe se podia fotografá-la e
ela adorou a ideia, posou, agradeceu-me. Raramente celebridades reagem de uma
forma tão espontânea e aberta".

Professora-adjunta de fotografia na NYU, Rita iniciou-se na fotografia em meados dos
anos 1980, retratando as grandes figuras do jazz, pop e rock em concerto. Muitas delas
posaram para a sua objectiva no interior deste edifício mítico, o maior e mais alto da
capital da insónia, à data da sua construção, em 1883, fazendo para sempre parte
destas memórias, e do portfolio pessoal da fotógrafa. "Bohemia" é a mostra produzida
pela Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
(Campus da Caparica), que celebra as glórias de outros tempos e o epitáfio anunciado
neste espaço.

Vendido em 2001, hoje detido por Ed Scheetz, o Chelsea Hotel, classificado como de
interesse arquitectónico e cultural, vê -se esventrado, com o passado a esboroar-se. É
aqui que cerca de oitenta residentes, entre os quais a fotógrafa de Lisboa, sedeada em
Nova Iorque desde 1980, resistem a esta mudança, em parte espelhada nesta
retrospectiva com curadoria de Jorge Calado, que inclui várias séries, livros de artista,
assim como vídeos. São 87 fotos que abrangem o período 1987-2014, com imagens de
antigos e célebres residentes, como Arthur Miller, Dee Dee Ramone, Johnny Hallyday,
ou Woody Allen, captados na intimidade criativa dos apartamentos, ou em
performances surrealistas. Em fundo, "o terror que têm sido os últimos três anos no
Chelsea Hotel em que os novos donos estão a tentar, por todos os meios, livrarem-se
dos inquilinos de longo data, que vivem em total estado de guerra para defender os
direitos aos seus apartamentos. E estes novos donos não nos poupam a literalmente
nada. Por enquanto ainda estou no meu apartamento apesar de todas as ameaças.
Querem que eu saia, cortam-me a água, o aquecimento, demolem as paredes... mas
logo se verá", explica Rita, que aqui se instalou por fruto do acaso. "A ideia inicial foi de
ficar no hotel até arranjar um apartamento. Não gostei do que vi na cidade e o dono do
hotel propôs o apartamento onde ainda vivo. Foi tudo bem mais simples do que a
procura de um mito".
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Ler artigo parcial

Para a história fica outro episódio dramático, em 1984, quando um incêndio bloqueou a
fotógrafa no seu apartamento. Já o momento mais feliz, é difícil de escolher. São
demasiados momentos mágicos para caberem nestas páginas. "Lembro-me das
primeiras vezes que revelei filme dentro do meu armário, da chegada do gato Manel,
jantares com amigos, telefonemas com noticias fantásticas."

"Bohemia", na Biblioteca da FCT UNL, Campus de Caparica. Até 15 Novembro. 2ª a 6ª
feira, 9-20 H, Sábados 18 e 25 de Outubro, 15 de Novembro das 15h às 18h
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