
Viagens

Como chegar De avião, a
partir de qualquer aeroporto
português, pagará entre 100 e
400 euros por um bilhete de
ida e volta – dependerá da
altura em que compra e/ou em
que viaja para a capital alemã.

Onde ficar Como em todas as
metrópoles, há sítios para
todos os gostos. Se não
conseguir (ou não quiser)
convencer um dos artistas
resistentes do Tacheles a dar-
-lhe guarida, o i sugere-lhe o
complexo Artus Apartments –
no Mitte, o bairro central da
cidade. Os preços variam
entre os 80 e os 150 euros por
noite.

O que fazer Berlim é uma das
melhores cidades para se
perder sem mapas. Se seguir
o trilho do Muro (marcado ao
longo da cidade por pedras
brancas no alcatrão preto)
encontra tudo o que a cidade
tem para lhe oferecer – dos
monumentos aos jardins, da
tecnologia do lado ocidental à
arquitectura comunista do
lado oriental, com soldados no
lugar de peões em todos os
semáforos.

Para ir e ficar

intervenção social, através de arte con-
temporânea, assumindo o edifício cons-
truído em 1908 pelo império alemão, ao
abandono desde a queda do Muro.

O espaço – 25 mil metros quadrados
no coração da cidade, actualmente a
albergar mais de 100 estúdios, um tea-
tro e cinema e vários bares no piso tér-
reo – tem marcas indeléveis, retalhos
únicos da história ocidental do século
XX em três tempos: nos anos 30 era espa-
ço de reuniões do partido de Hitler; duran-
te a Segunda Guerra Mundial tornou-se
o principal centro de escritórios das SS,

com o último andar a servir de centro
de detenção de prisioneiros de guerra
franceses; no final da Guerra Fria, a demo-
lição do edifício – parcialmente destruí-
do por bombardeamentos – foi marca-
da para 13 de Fevereiro de 1990. O colec-
tivo Künstlerinitiative Tacheles adiantou-se
à data, ocupando o espaço (também) para
promover discussões sobre o valor his-
tórico da casa para a cidade. É, prova-
velmente, a discussão mais antiga do
país. “Berlim está sempre a fazer cam-
panhas, a dizer que é tão internacional,
que está tão na moda, mas ao mesmo
tempo está a fechar este tipo de edifí-
cios”, largou Tim com uma cerveja na
mão, entre conversas sobre ‘galaus’ e tos-
tas mistas e como a Sagres é “a melhor
cerveja de Portugal”. “É estranho, é uma
contradição, especialmente porque não
custa um tusto a Berlim. Só que a cida-
de é importante para caralho para os
investidores, é um sítio tão na moda que
há milhões a serem feitos aqui e, como
toda a gente está falida em Berlim, dei-
xa de haver espaço para os artistas.”

Martin é ainda mais agressivo e esfre-
ga sal na actual ferida internacional. “O
que estamos a enfrentar agora é uma

espécie de zombie neoliberal. O capita-
lismo financeiro morreu, mas está vivo!
E está a matar tudo, como um zombie.
Isto é um grande crime e vamos enfren-
tar os resultados disto em breve.”

Sem puxar pelo assunto, são estas as
palavras de ordem que correm nos cor-
redores do Tacheles. Um violinista cali-
forniano – a ajudar o amigo alemão a
montar a sua exposição – diz-me que as
pessoas também não estão a fazer tudo
o que podem para combater isto. Quan-
do digo a Martin que esta crise pode signi-
ficar o fim do capitalismo como o conhe-
cemos, ouço-o pessimista pela primeira
vez. “Lamento dizer-te, mas isto só ago-
ra começou. O Tacheles é uma pequena
janela para a verdade e é por isso que
vamos resistir. Eu diria que isto vai entrar
em proporções catastróficas. Tu agora
podes fazer muito dinheiro com crises e
catástrofes. A nova forma de capitalismo
que vai nascer é o capitalismo do desas-
tre.” Tim – que planeia abrir a sua pró-
pria cervejaria se for expulso – é menos
pessimista, mas admite que o aperto é
cada vez mais real. “Nós não precisamos
do Tacheles, mas amamos o Tacheles.
Isto é o nosso lar e é uma pena que os
investidores estejam a arruinar isto. É
um organismo saudável e eles vêm e
matam-no, como andam a matar todos
os organismos saudáveis das cidades.”
Entretanto a oferta de um milhão de euros
marcou a hora da morte.

01 O edifício, de 1908, tem 25 mil
metros quadrados e 100 estúdios
de artistas (80 vão dividir um
milhão de euros para sair dali)

02 As fotografias “I Support Tache-
les” chegavam ao colectivo de
todo o lado

03 Martin Reiter, no colectivo desde
1993, diz que isto se tornou políti-
co para ele, um artista conceptual

04 O pátio do edifício
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