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ntrar na Kunsthaus
Tacheles pela primeira
vez é uma experiência
única. Os relatos de pri-
meiras visitas ao colec-
tivo de artistas mais famo-

so de Berlim variam entre o espanto e
o medo. A melhor descrição que ouvi
veio de uma amiga que visitou o edifí-
cio pela primeira vez em 2007: “Quan-
do cheguei à porta juro-te que pensei:
pronto, é hoje que fico sem um rim.”
Desenganem-se os cérebros preconcei-
tuosos: o aspecto fantasmagórico da
Kunsthaus (Casa de Arte), no Leste de
Berlim, é só mais uma das característi-
cas que tornam o Tacheles tão magne-
tizante. Milhares de pessoas do mundo
inteiro visitam-no anualmente; é o úni-
co colectivo de artistas berlinense com
direito a lugar nos guias turísticos. Mas
agora, a crise chegou ao ex-bastião do
anticapitalismo na capital alemã – e a
iminência de despejo para os mais de
100 artistas que lá trabalham e expõem
é cada vez mais imbatível.

Cheguei ao número 54 da Orianenbur-
ger Strasse a meio da tarde, suada, can-
sada e atrasada uma hora para o meu
encontro com Linda Cerna, uma das res-
ponsáveis pela organização e manuten-
ção do Tacheles (que, esta semana, em
nome do colectivo, fez um acordo de um
milhão de dólares com uma empresa des-
conhecida para que 80 artistas abando-

nassem o edifício). Talvez por isso não
tenha sido recebida como esperava; a cara
de Linda transparecia o sentimento de
“tudo bem que os jornalistas nos ajudam
a defender esta casa, mas uma hora de
atraso é de mais”. A verdade é que me
perdi a caminho do sítio, apesar de estar
marcado em todos os mapas da cidade (e
de ficar a quatro minutos a pé do meu
hotel, viria a descobrir). Pediu-me que
esperasse uma meia hora para falarmos,
pelo que subi ao terceiro dos cinco anda-
res à procura do Tim Roeloffs.

Dias antes de partir para Berlim tinha
falado com Tony Sykes, o manager do
artista holandês residente no Tacheles
desde 1996 – com quem discuti acesa-
mente o top 3 das melhores cidades euro-
peias. Berlim estava em primeiro lugar
para ambos. Quando cheguei ao estúdio,
Tony só lá estava em fotografia: “Isto está
cheio de galinha com piripíri”, disse Tim
num português forçado, enquanto apon-
tava para a barriga de proporções enor-
mes a espreitar da T-shirt demasiado cur-
ta que Tony usou no retrato. Tim viveu
em Portugal quatro anos e, como todos
os artistas do colectivo, só partiu para Ber-
lim depois de o Muro cair. “Era um trei-
nador de ténis no Algarve e, nos Inver-
nos, dava aulas privadas ao embaixador
da Alemanha em Lisboa. Quando o Muro
caiu eu nem sequer era artista, só pensei:
aí está uma cidade que deve ser interes-
sante. Tudo em Berlim de Leste estava

abandonado, então os artistas começa-
ram a ocupar os edifícios e a criar uma
subcultura. Entretanto vieram os bares,
depois bares ainda mais na moda e ago-
ra há dinheiro a fazer e então vêm os
yuppies. É assim em todo o lado.”

A conversa com Tim girou em torno
do leilão que aconteceria dentro de três
dias, marcado para a passada segunda-
-feira – que, entre a nossa conversa e o
meu regresso a Portugal, acabou por ser
adiado. “Quando vim para aqui em 96
eles disseram-me que só podia ter o espa-
ço por duas semanas, porque depois o
edifício ia ser leiloado. Acho que esta é
a quinta vez que ameaçam expulsar-nos.”

Linda e Martin Reiter, que o acompa-
nha na lida da Casa, confirmam que a
ameaça é recorrente há décadas. “Isto é
um leilão forçado comum, porque o inves-
tidor privado [Fundus Investment Group]
faliu, então agora o HSH Nordbank quer
o seu dinheiro de volta. Mas para ser
honesto, acho que na segunda-feira nada
vai acontecer.” Bingo para Martin: nada
aconteceu. Mas a ameaça continua laten-
te e a assombrar a casa. “O leilão vai acon-
tecer, só não sabemos qual vai ser o resul-
tado. A lei na Alemanha define que um
leilão pode ter três datas, em que o ban-
co vai descendo a base de licitação se o
anterior falha. Mas nos bastidores do
banco eles estão todos sentados com
investidores a combinar que levam isto
até à terceira data para terem um des-

conto de 60%, o que neste caso quer dizer
que o edifício passa de 35 milhões para
17 milhões de euros. Há acordos ilegais
destes a acontecer em toda a parte e tu
nunca consegues arranjar provas dessa
ilegalidade. Foi assim que a crise finan-
ceira aconteceu, foi assim que Portugal
ficou completamente falido.”

A lição repete-se. Se antigamente eram
os comunistas a rebaixar o capitalismo,
com a crise que estalou em 2008 o dis-
curso generalizou-se. Antes disso, o Tache-
les (palavra judaica que significa “dizer
a verdade”) já cumpria o seu papel de

Antes de um grupo de 80 artistas ter aceitado
um milhão de euros para deixar o edifício,

Joana AzevedoViana visitou o colectivo que
dizia ser um bastião anticapitalista
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