
Ute Lemper fica bem
emqualquercanto

Música Poderia facilmente ter se consagrado como atriz ou bailarina
Para nosso bem preferiu cantar a tempo inteiro Está de volta a Portugal

JOÃO GOBERN

KurtWeill 1900 1950 o composi
torjudeu alemão que fugiu aos na
zis e acabou refugiado e reconhe
cido em Nova Iorque deve lhe
umaparte da eternidade a que se
guindou Se as suas criações em
especial as que partilhou com as
palavras de Bertolt Brecht outro
alemão perseguido pelamatilha
hitleriana mas também pelo se
nadornorte americanoMcCarthy
e seus seguidores ressurgem e
desaparecem com as revoadas da
moda o esforço de Ute Lemper
mantém se uniforme resgatar a
grandeza de Weill à poeira dos
tempos De resto a imagem sofis
ticada misteriosa nublada e se
dutora de Lemper cai bem nas
canções intempestivas e transfor
madoras dohomemaquem reser
vou integralmente dois discos o
primeiro dos quais lhe serviu de
rampa de lançamento juntamen
te com o papel principal Sally
Bowles no elenco parisiense de
Cabaret E como se veráno recital
da Casa da Música Weill não a
cansa

Tal ficaa dever senão só à exce
lência das criações como à sua
pluralidade no segundo volume
gravado com canções deWeill Ute
Lemper goza em pleno a oportu
nidade desemostrar emvárias lín

guas alemão francês e inglês
consoante as cidades e os países
em que o compositorvivia A pró
priaLemper pode reclamar o títu
lo de cidadã domundo nasceu a
4 de julho de 1963 emMiinster
Alemanha e aíviveu antes de pas
sar porViena Berlim Estugarda
Paris Frankfurt e Londres para
acabar por se fixar em Nova Ior
que onde reside desde 1999 Além
dos idiomas referidos também
gravou em italiano e em castelha
no em yiddish e até em russo Ou
seja não hámundo que Lemper
não perfilhe Incluindo o universo
lusófono o seu próximo disco
9 Secrets que terá apresentação
mundial já emmaio no Festival
do Ruhr é inspirado emManus
crito Encontrado emAcera 2012
livro do brasileiro Paulo Coelho
E Lemper cantará se cumprir o
prometido também em portu
guês Aomesmo tempo insiste na
veialiterária já assumida com o
registo anterior Forever TheLo
ve Poems ofPabloNeruda inte
gralmente ocupado com versos
do poeta chileno

Parece indesmentível que por
conta do visual da expressividade
e do desejo de multiplicar perso
nagens Ute Lemper poderia ter
seguido carreira no cinema Mais
interessada nas canções e nosmu
sicais convém lembrar que inte
grou os elencos de Chicago tanto
em Londres como em Nova Ior
que mantém um registo de co
laborações seletas com realizado
res eleitos como PeterGreenaway
Os Livros de Próspero Robert
Altman Prêt à Porter coma céle
bre cena do desfile na passerelle
nua e grávida e mais recente
mente Woody Allen Magia Ao
Luar em que dá corpo e voz a

uma cantora de cabaré Poderia
igualmente ter dado continuida
de à suaprimeirapaixão adança
já que chegou a contar compeças
coreografadas porMaurice Béjart
por exemplo exclusivamente para
ela Preferiu concentrar os talen
tos emque se incluema másca
ra fácil e o domínio domovimen
to na canção
Pudera Michael Nyman e Phi

lip Glass escreveramcanções para
a suavoz Tal como Elvis Costello
NickCave eNeilHannon dosThe
Divine Comedy no mais con
temporâneo e pop dos seus ál
buns o notável Punishing Kiss
2000 Quando se tratou de esco

lher também não se lhe podem
apontar cedências recuperou e fez
redescobrir repertório clássico
de Piaf deBrel deMoustaki bem
integrados na sua cruzada por
uma certa cultura europeia gra
vou Jacques Prévert Stephen
Sondheim PaulCelan abordou as
canções de cabaré de Berlim a sua
cidade apesar da opção america
na mas também tocou as obras
deTomWaits ScottWalker Van
Morrison e Sting Não faltam se
quer algumas felizes aproxima
ções aAstorPiazolla para fechar
um círculo mundial de qualidade
acimade suspeita

Em rigor mantém se a secreta
esperança de que em próximos
capítulos desta via
gemde circum nave
gaçãomusical ainda
chegue à bossa nova
deAntónio Carlos Jo
bim e ao GreatAme

rican Songbook de
Cole Porter Irving
Berlin Gershwin
JohnnyMercer e ou
tros que tais

Aviver um segundo casamento
UteLemper émãe de quatro filhos
dois de cadamatrimónio Max
Stella Julian e Jonas o mais velho
com 21 anos o mais novo com4
Como a distribuição das faculda
des se confirmamanifestamente

injustapara o comumdosmortais
é ainda umapintora consagrada
dita neoclássica comdezenas de

exposições jáconcretizadas
O calibre da damamora tanto

nas escusas por exemplo ao decli
nar um papel de Bondgirl num
dos filmes de 007 como nas op
ções que tanto podempassar por

uma mediática participação no
concerto de TheWall PinkFloyd
junto ao derrubadoMuro de Ber
lim como porumaquase anónima
colaboração no disco de homena
gem ao compositor italiano Nino
Rota parceiro das estradas de
Fellini

Fica um aviso final por mais
discos que se façam soar o palco
parece assumir se como o habitat
natural de LaLemper Do alto dos
seus 1 75 metros bem penteada
pintada e vestida paramatar e
nadahá de vulgar nesta expressão
e neste caso concreto olhos ras
gados sorriso ocasional drama
q b esta alemã de alcance plane
tário parece transcender se sem

pre Seduz mas guar
da distâncias Suplica
mas com a altivez e a

dignidade dos eleitos
Salvomelhoropinião
isto sim é umadiva
Háquase trêsmãos

cheias de anos estive
frente a frente com
ela Pedi lhe umaho

ra de entrevista Escandalizou se

Umahora Está à espera de que
eu lhe conte a minha vida toda

Tem 15 minutos Valeram por
umahora E ninguémmemandou
desconhecer queUteLempervivia
o período conturbado de uma se
paração o que a levava a umade
fesa porfiada Sem ressentimen
tos aumadivaperdoa setudo

UTE LEMPER

Hoje
Casa da Música Sala Suggia Porto
21 00

20 € concerto 36€jantar

Esta alemã de

alcance planetário
parece transcender

se sempre
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