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Mateus tem origem no nome hebraico Mattiyyah, que
por sua vez é uma redução de Mathathiah, de onde
veio o latim Mataeus. Significa “dom de Deus",
"presente de Deus" ou "dádiva de Deus”.
Mateus significa presente.
*
se abro Mateus vejo um trixter:
uma criança e um tornado,
mel e cachoeira
(um homem cujos olhos não refletem:
revelam).

se fecho Mateus
ele escapa.

Tecer com imagens uma trama além do visível:
a poesia é sobretudo os interditos que ela condensa.

ventos d'África
sobre o Atlântico
canto que sonha
o mundo

Luanda, 07 de agosto de 2014
Cheguei no cacimbo e desorientar-se foi só o início da experiência.
A poeira do tempo recobre a cidade e seus habitantes.

O imaginário de Mateus é tão presente quanto a sua performance artística
musical: puro estado de presença. Nele o pensamento não se estabelece através
de lugares fixos ou marcos temporais, varia, como variam as ondas do mar.
Estrangeiro, mensageiro das distâncias. Como um transe, o filme se faz em
trânsito.

Encruzilhada de onde nos espreitam infinito, mistério e todas
as humanidades: a arte. Abrigo de todas as presenças do
mundo, ela atravessa abismos, revela fraturas e instaura
outros tempos. Realidade partilhada:
Grito que sustenta o canto.

Fazer um filme é deixar que o filme
também nos faça.

A opacidade quando encontra a luz faz cintilar memórias.

No silêncio dos documentos guardados, pavios que uma vez acesos estilhaçam o mito da
História. Dentro do peito a terra e seus tremores. A imagem é também o que ela oculta: rotas

de fuga, lampejos, faróis.
“Nascemos de novo todos os dias. É sempre HOJE”, me diz Mateus.

As imagens: rastros de matéria sensível e oculta
que compõem nossas paisagens existenciais.
Sonhos, memórias… o invisível se interpõe.

O filme vai se estruturando em ciclos. A presença de Mateus é
lacunar como suas falas sobre o tempo, a arte e a vida.
E a história? Ambígua. Ela é a ausência da qual nos servimos
para criar presença, interditos e opacidades. Não nos deram a
história, então tomamos nas mãos o desafio de inventá-la
(cotidianamente). Mas ao tomar essa tarefa nas mãos, a
fazemos de que maneira? A natureza onírica das imagens me
guia na construção de um imaginário: memória do tempo.

de tudo isso eu sou
para mateus aleluia
eram 12 luas
uma para cada porta da cidade
crisólitas choviam na espera
lume
tudo o que não se pode ver
na alma o gosto de sal
e todo o mar
- eu que nunca fui marinheiro antes casco e dor
corpo talhado nas naus do tempo
no abismo, no assombro.
cheguei ali
sem saber onde começou a viagem
nem como termina
peregrino auscultando eternidades
sentia ferverem os inevitáveis
germinarem os prantos
coruscarem as palavras
eu que atravessei o oceano
atravessei também o deserto
continentes inteiros dentro de mim
vi de perto o naufrágio
das palavras sagradas
gritos abrindo fendas
na terra vermelha
- eu que nunca cavei buracos na cidade sozinho
comi o pão com alegria
bebi o vinho dos amigos
e dormi
pois em mim é que sonham

os ancestrais,
as pedras, os caminhos.
livre de ser homem
tracei mapas desconhecidos
falei outras línguas
quebrei o espelho.
fiz das lembranças esquecidas
o orvalho de cada manhã.
lançado no avesso
sem escolha,
assumi o meu destino
com ele fiz canto, dança e profecia
(somos filhos do canto e da dança)
assim vi surgir
uma nova humanidade
sob o sol
já não corro atrás do vento
recolho a sombra dos pássaros
onde descanso minhas águas
desperto a memória das brasas
parte que sou da febre
do fogo da terra
sou aquele que vê
e não fala.
eram 12 luas no céu
e 12 estrelas
na mão direita
uma para cada saída da cidade
nos olhos o infinito rasgado
o futuro sem rosto
lume
tudo o que não se pode ver.
nos ouvidos o eco de uma antiga canção
que a vida, vida seja,
pois só a estrada
conhece o segredo.

