Entrevista a David Cachopo:
“Gosto que o espectador se questione
sobre o que está realmente a ver”

David Cachopo é um jovem fotógrafo a seguir de perto. Um exemplo para as gerações
mais novas no que diz respeito à criação paulatina de um corpus artístico sólido que
tem encontrado um olhar uno numa pluralidade de propostas. A sua primeira

exposição, “Observador e observado”, sobre “o nosso lugar na Natureza”, esteve
patente na Casa do Sal em Castro Marim em 2016. Do movimento dos pássaros para o
movimento dos actores durante a preparação de uma peça foi um salto. “In Bocca al
Lupo” é um dos mais recentes trabalhos de David Cachopo. Esteve patente na Galeria
Raul Solnado, na Casa do Artista, e encontra-se no circuito dos Fórum Fnac. Trabalhos
seus, que aspiram a uma linguagem mais sensorial, constam da exposição associada ao
Prémio de Fotografia de Sintra no Mu.SA – Museu de Artes de Sintra.

Foto [1] da série “In Bocca al Lupo”
A pergunta inaugural prende-se com a tua primeira formação, que, segundo sei, é em
cinema, na Escola Superior de Teatro e Cinema. Como é que se dá esta passagem da
imagem em movimento para a imagem parada? Uma coisa é certa: o teu trabalho
fotográfico está cheio de movimento. Penso nas tuas fotografias tiradas nos
bastidores de teatro, no próprio palco ou numa escola de dança.
Quando entrei para a ESTC, ainda não tinha certezas sobre a minha carreira, escolhi
cinema por ser uma arte que englobava vários dos meus interesses: fotografia, som,
argumento, representação. Na verdade, quando entrei, a minha intenção era seguir a
área de som mas, inevitavelmente, a imagem foi ganhando peso ao longo do curso e
acabei por me especializar em imagem e realização já na Lusófona, onde terminei o
curso.
A imagem parada esteve sempre presente, mesmo durante os anos em que estive
mais ligado ao cinema. Sempre me deu mais prazer fotografar do que filmar/gravar. A
imagem parada é linguagem que me é mais natural, é mais instintiva e tem
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características que me atraem muito mais que a imagem em movimento, à qual
também reconheço qualidades únicas. Na fotografia, atrai-me principalmente o facto
de dar a liberdade de se demorar na imagem o tempo que entender e creio que uma
maior liberdade para não saber de facto o que está a ver, ainda que essa qualidade
possa também ser atribuída à imagem em movimento, mas o próprio movimento
acaba por ser mais um elemento que nos encaminha para um sentido, uma
interpretação.
Concordo que o meu trabalho tem o movimento muito presente, quando não é no
objecto fotografado, muitas vezes uso esse movimento na própria câmara e gosto ter
essa sensação de movimento nas minhas imagens. No entanto, ultimamente tenho
vindo a dar mais espaço à contemplação e a temas mais inertes.
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Foto da “Reportagem na Escola de Dança do Conservatório Nacional” (2016)
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Foto [2] da série “In Bocca al Lupo”
Há também um interesse pelo – citando o título da tua primeira exposição, com as
fotografias das aves – acto de observar e ser observado. Encontro isso no trabalho
“Making-of”, em que parece que acedemos à criação e a tudo o que a circunda,
nomeadamente os olhares curiosos. Em “In Bocca al Lupo”, penetramos no seio de
um grupo de teatro e o seu trabalho – em movimento – em torno da preparação de
uma peça, mas também há espaço para o olhar curioso, como aquele actor que
espreita entre a cortina. É uma maneira da fotografia comentar a própria curiosidade
fotográfica?
É uma maneira interessante de ver essas imagens. De facto, especialmente num
ambiente de ‘making-of’, essa relação é bastante óbvia. Mas confesso que não é algo
consciente. Nos meus trabalhos tento sempre observar apenas.
No trabalho “Observador e Observado” o título surgiu por ter falhado redondamente
na minha tentativa de passar despercebido. Por mais que me camuflasse, ficasse em
silêncio, os animais sabiam que eu estava ali pois era um elemento estranho era mais
observado que observador, os papéis inverteram-se. Pensar que aquelas imagens
existem porque os “observados” permitiram, é uma tremenda lição de humildade. É
quase uma lição sobre o nosso lugar na Natureza. Desde que não passemos certos
limites, somos tolerados, há espaço para todos. O próprio título acaba por pôr em
causa uma noção um pouco egocêntrica de que o fotógrafo tem uma relação de poder
por ter a câmera na mão, que pode ser vista como uma metáfora para o ser humano,
que julga ter poder por criar as ferramentas.
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Também te interessa que o espectador se constitua como um “observador que
observa” face às tuas imagens ou qual é o papel que lhe destinas?
Creio que tenho vários papéis que destino ao espectador pois tenho trabalhos
bastante diferentes.
Se, por um lado, em trabalhos como os de ‘making-of’ ou “In Bocca al Lupo” pretendo
que o espectador seja observador presente, isto é, que a fotografia o leve para o local
e momento da mesma, como que uma janela para uma realidade que lhe dou a
conhecer, por outro, em trabalhos como o “Observador e observado” ou
“Incorporação” interessa-me que o espectador se constitua como um observador, sim,
mas que se observe também.
Em algumas das imagens abstractas tento trazer algo mais sensorial à imagem, ou seja,
mais que observador, tento que o espectador sinta essas imagens. Mas é uma
linguagem que ainda ando a explorar.

Foto da série “Incorporação”
Em “Incorporação”, duas dimensões importantes do teu trabalho interconectam-se:
o movimento performativo do corpo e a Natureza como ‘décor’. É importante para ti
que o teu trabalho seja uno, que os temas se inter-relacionem do ponto de vista
temático e estético?
O projecto “Incorporação” é do coreógrafo e bailarino Pedro Ramos, autor também do
“Coniunctio”. A concepção artística é dele. Eu fui convidado para fotografar o
espectáculo “Coniunctio” e desde então tenho, sempre que posso, acompanhado os
seus trabalhos. Não é para mim essencial relacionar o corpo e a Natureza, no entanto,
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interessa-me bastante. Nas suas ‘performances’, o Pedro fá-lo de forma incrível,
inspiradora, permitindo e dando-me liberdade para que as minhas imagens sejam mais
que um registo de um espectáculo mas antes uma reinterpretação do trabalho dele.
São metáforas belíssimas que me dão muito prazer fotografar e me fazem pensar
sobre questões que se reflectem mais tarde noutros trabalhos. Talvez o mais
importante de estes dois temas se inter-relacionarem é o facto de me permitir
repensar e juntar o meu trabalho que pode, por vezes, parecer um pouco bipolar ao
espectador.

Instituto Português de Fotografia
Rua da Ilha Terceira, 31 A, Lisboa | 213 147 305 | Rua da Vitória, 129, Porto | 223 326 875

Foto exposta no Mu.Sa [1]
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Foto exposta no Mu.Sa [2]
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A natureza torna-se puro objecto de arte nalgum do teu trabalho recente.
Impressionam-me as cores e as texturas que encontrei no teu trabalho exposto no
Mu.SA – Museu de Artes de Sintra, no âmbito do Prémio de Fotografia de Sintra. As
tuas imagens verticais, quais estampas japonesas, parecem aspirar a uma certa
abstracção pictórica (não sabemos até que ponto são “recortes” do chão ou das
paredes de uma floresta ou de uma gruta ou em que medida são compostas ou
“manipuladas”). Ao mesmo tempo, são as tuas fotografias mais térreas e tácteis. É
uma forma de te distanciares de um olhar mais documental/observacional ou de o
enriqueceres de alguma maneira?
O meu trabalho mais recente afasta-se, de facto, do que se entende por “documental”,
no entanto, acho que é o meu lado mais “observacional”. Vive de pormenores, alguns
de sobreposições (feitas no acto de fotografar) e portanto observadas no momento,
depende de uma observação mais atenta a pequenos “recortes”, como referes, que
são para mim interessantes por si só, e que, retirados do seu contexto, ganham uma
vida diferente. Isto interessa-me bastante. Gosto que o espectador se questione sobre
o que está realmente a ver, se sinta atraído pela imagem e a interprete mesmo que
não tenha uma resposta concreta.
Esse lado táctil de que falas é importante como forma de aproximar as pessoas. É
como se conseguisse trazer aquele bocadinho de mundo e apresentá-lo, ou antes,
apresentar a minha experiência desse bocadinho de mundo mantendo-o intacto onde
ele pertence. Tem o seu lado documental também, visto assim, não é?

Luís Mendonça, 25 de Abril de 2019

Disponível na Internet:
https://www.ipflinhadotempo.pt/pdf/entrevistadavidcachopo.pdf
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