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O pavilhão nacional, da 
exposição internacional de 
Saragoça, Espanha, 
desenhado pelo arquitecto 
português Ricardo Bak 
Gordon e pela Eurostand, 
quer remeter o visitante 
para o tema escolhido – a 
fruição e consumo da água 
em Portugal. Por isso, a 
fachada do pavilhão é de 
vidro e marcada por uma 
imagem simulada das 
infinitas ramificações de 
um rio, criada pelo 
designer gráfico Marco 
Sousa Santos. “Tem o 
objectivo de trazer à 
memória a ideia de uma 
bacia hidrográfica”, explica 
Bak Gordon, que é “a 
matriz de cada um dos 
rios”. O desenho da bacia 
marca “uma transição 
entre o interior e o exterior 
do pavilhão”, sendo que 
durante o dia a luz externa 
reflecte no interior uma 
espécie de “sombra 

orgânica”, enquanto “à 
noite a luz eléctrica irá 
projectar [a imagem] 
para a fora”.

O projecto do 
pavilhão foi 
escolhido por 

concurso e a construção 
iniciada em Março: “Trata-
se de um projecto 
executado num prédio já 
existente”, diz o arquitecto, 
com uma estrutura 
modular de 1000 metros 
quadrados. O tema do 
pavilhão remete também 
para a dicotomia “água 
para compartilhar, água 
para usufruir”. 
A Expo Saragoça 2008 irá 
decorrer de 14 de Junho a 
14 de Setembro e está 
situada na margem do rio 
Ebro. Portugal terá o seu 
dia, 11 de Julho, com 
actuações previstas neste 
dia de Dulce Pontes, Maria 
João e Mário Laginha e os 
The Gift. O guião expositivo 
quer submergir o público 
numa reflexão sobre os 
problemas ambientais: 
“Alerta”, “Consciência” e 
“Mudança” são os nomes 
das salas de exposição. 
“Alerta” é um espaço “ 
tubular, apertado e tenso, e 
o visitante é confrontado 
com uma série de 
catástrofes ambientais, 
como secas, enchentes, e 
terramotos”, conta Bak 
Gordon. A seguir, num 

espaço amplo, aberto, o da 
“Consciência”, o visitante 
pode sentir e ver a beleza 
da natureza dos rios 
ibéricos. Ver que os 
mesmos são “geradores de 
vida e de trabalho”. Um 
“rio” de cor rubra que se 
desenvolve ao longo da 
sala, serve de metáfora: o 
“encarnado é uma cor 
preponderante em todo 
pavilhão”, mas neste caso, 
segundo Gordon, “o rio 
vermelho seria um rio que 
corre dentro de nós”, 
simbolizando uma fonte de 
vida. 
O confronto é finalizado em 
“Mudança”, onde o 
visitante pode deixar o 
próprio corpo interagir 
com imagens e palavras. 
O movimento do visitante 
implica o movimento das 
palavras e frases, escritas e 
ditas em inúmeros idiomas. 
A sala foi elaborada pela 
empresa Ydreams, criadora 
de realidades virtuais. “É 
uma tentativa de incutir a 
ideia de que se cada 
indivíduo se mexer, 
mobilizar, isto poderá 
resultar numa mudança 
mundial.” Cláudia Silva
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Busto antigo de 
César encontrado 
no rio Rhône
Um busto de Júlio César foi 
descoberto por arqueólogos 
mergulhadores franceses no rio 
Rhône em Arles, cidade do sul da 
França, segundo o jornal britânico 
“Guardian”. Os arqueólogos 
acreditam que o busto do líder 
político e militar da República 
Romana foi esculpido entre 46 e 49 
a.c, quando César tinha 50 anos. “É 
o único busto conhecido de César 
vivo, a não ser a máscara de Turim 
elaborada pouco antes ou logo 
depois de sua morte, e é o mais 
antigo”, afirmou à AFP Luc Long, 
director do sector de Restauração 
do Património, do Departamento de 
Pesquisas Arqueológicas 
Subaquáticas e Submarinas. 
“Mesmo em Roma, nunca foi 
encontrada uma imagem de César 
vivo”, acrescentou o arqueólogo que 
procura resquícios da cultura 
romana no Rhône há 20 anos. “Até 
hoje, havia entre 20 a 25 imagens de 
César, se eliminarmos as que foram 
feitas durante o Renascimento, e 
elas são essencialmente póstumas.”
Entre as dezenas de itens 
encontrados está uma estátua de 
1,8 metros de Neptuno, feita de 
mármore, da primeira década do 
século III d.c. As peças devem ser 
expostas em Setembro de 2009 no 
Museu de Arles.

Daniel Day-Lewis 
integra musical de 
Rob Marshall

Daniel Day-Lewis está em 
conversações para fazer parte do 
elenco do musical de Rob Marshall, 
“Nine”, noticiou a “Variety”. O actor 
deverá substituir Javier Bardem, que 
desistiu do papel principal devido 
ao cansaço. Ambos os actores 
ganharam Óscares este ano, Daniel 
Day-Lewis o de melhor actor em 
“Haverá Sangue” e Bardem o de 
melhor actor secundário em “Este 
País Não é Para Velhos”. Day-Lewis 
deverá representar o papel de Guido 
Contini, um realizador famoso que 
vive uma crise criativa e pessoal 
enquanto tenta equilibrar as várias 
mulheres na sua vida. Penélope 
Cruz, Marion Cotillard, Sophia 
Loren, Nicole Kidman e Judi Dench 
vão representar estas mulheres. 

Bak Gordon desenha Pavilhão 
de Portugal a Expo Saragoça

Este espaço vai ser seu. 
Que fi lme, peça de teatro, 
livro, exposição, disco, 
álbum, canção, concerto, 
DVD viu e gostou tanto 
que lhe apeteceu escrever 
sobre ele, concordando ou 

não concordando com o 
que escrevemos? Envie-
nos uma nota até 500 
caracteres para ipsilon@
publico.pt. E nós depois 
publicamos.
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Daniel Day-Lewis em “Haverá Sangue”

 Os arqueólogos acreditam que o busto de César foi esculpido entre 46 e 49 a.c.


