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SIX 
PORTRAITS 

OF PAIN

um filme de


TERESA VILLAVERDE

CENTRO CULTURAL DE BELÉM e MARIA & MAYER 

apresentam



SIX PORTRAITS OF PAIN 
2019  ∙  25’24’’  ∙  Documentário / Ensaio  ∙  DCP  ∙  Cor   ∙  1.85:1  ∙  Stereo (2.0) 
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SINOPSE — 
Six Portraits of Pain nasceu do desejo de António Pinho Vargas de dar corpo a seis ensaios poéticos de 
Gilles Deleuze, Espinoza, Thomas Bernhard, Manuel Gusmão, Paul Celan e Anna Akhmátova. No seu misto 
de austeridade formal e tocante apelo poético, o trabalho de Teresa Villaverde surpreende pela 
"mensagem" cinéfila que transporta. De facto, neste tempo de instrumentalização do cinema pela 
vertigem da "aventura" e dos "efeitos especiais" (a primeira esquecida do seu próprio classicismo, os 
segundos quase sempre entregues a funcionários sem imaginação), é gratificante encontrar um filme 
capaz de revalorizar a vocação mais radical das imagens: dar a ver um mundo próximo e palpável cujas 
evidências, afinal, estão sempre em contacto com os enigmas do sonho." João Lopes 
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Teresa Villaverde

A música faz muitas vezes parte do cinema, mas o cinema não faz parte da 

música. A música só deve fazer parte do cinema quando o cinema precisa dela, 

quando lhe faz falta. A música não precisa das imagens do cinema, nunca. Música 

e cinema podem trabalhar em conjunto, de raiz, não será o caso aqui. Mesmo de 

olhos fisicamente abertos a música cega-nos, levando-nos para outros lugares 

que não pertencem nem ao mundo das imagens, nem das palavras. O trabalho 

que vou apresentar tem essa consciência, essa humildade, mas tem que saber 

ultrapassar essas dificuldades. Será um trabalho quase de transe, uma 

apresentação de imagens cegas, vindas de um lugar de mistério.  
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