
“Quê língua ‘cês tão falando?” A pergun-
ta cai que nem um gelado em estômago
vazio. Akampa, metade brasileiro, meta-
de alemão, ouviu, num português curio-
so, o debate sobre os seis menus enig-
máticos da carta do unsicht-Bar, em Ber-
lim. É o único de dois funcionários que
não é cego (para além dos cozinheiros)
e que nos recebe no lounge iluminado
que antecede a sala de refeições. Vamos
comer às escuras e estamos nervosas:
“A vossa empregada esta noite vai ser a
Angela. Ela já vem buscar vocês e dar
instruções para o jantar”, diz-nos.

O restaurante de cegos em Berlim
(unsicht-Bar que, sem hífen, significa
invisível) foi um dos primeiros do géne-
ro a surgir; seguiram-se Londres, Los
Angeles, Toronto e até Lisboa. As pes-
soas são convidadas a ser cegas à mesa,
experiência que atrai milhares de curio-
sos por ano. Mas por trás do conceito
hip existe um argumento maior: inte-
grar os cegos na sociedade.

No unsicht-Bar, os oito empregados
cegos que servem às mesas têm a faca
e o queijo na mão. Imagino até que, secre-
tamente, se riam das conversas e das
perguntas ingénuas que lhes são feitas.
(“O vinho está aqui onde? E como é que
me sirvo?” – foram as minhas. Angela
levou-me a mão à garrafa e explicou-me
que tenho de enfiar o dedo no copo até
sentir o líquido a molhá-lo.)

Angela tem 57 anos, é cega de nascen-
ça e, antes de o restaurante abrir, há oito
anos, nunca teve um emprego estável.
Entro numa discussão com ela sobre
como não aparenta mais de 40 anos. Ela
sorri envergonhada e eu ponho a mão
na consciência – “Como posso estar a tei-

mar que ela está bem conservada se nun-
ca se viu ao espelho?!” Tenho vontade
de me esmurrar. Os preconceitos não
acabam aqui. No meio do pânico de ser
guiada por Angela, com as mãos nos seus
ombros escuridão adentro – e de colar
a palma da mão à cara sem conseguir
vê-la – presto atenção à música. O verso
“Any kind of fool could see” (música dos
Player) ecoa na sala por entre os risos
nervosos. Soa-me a ironia.

No restaurante (que do exterior pare-
ce um bunker), a comida chega rápido
– e é deliciosa. Mas comê-la é um desa-
fio óbvio. Dou por mim com a cara enfia-
da no prato a roer uma perna de peru,

Onde Gormannstrasse, 14 –
10119 Mitte, Berlim (Alemanha)

Como chegar Apanhar avião
para Berlim. Voos a partir de
350€ (ida e volta).

Preço Os preços dos menus
(vegetariano, carne, peixe,
poultry e surpresa) variam entre
os 45€ e os 70€.

OUTROS RESTAURANTES
ÀS ESCURAS PELO MUNDO:

Reino Unido
Dans Le Noir
Na Rua 30-31 Clerkenwell Green
EC1R 0DU - Londres

EUA
Opaque
Na Rua 2020 Wilshire Boulevard
Santa Monica, Los Angeles, Calif.

Portugal
Bem-Me-Quer
Na Av. Almirante Reis, 152
Praça do Chile, Lisboa

L18 19 V

Para ir e ficar

por não conseguir acertar com os talhe-
res na comida. No fim da refeição volto
para o lounge com as unhas sujas e man-
chas de molho na cara. Mas feliz e aler-
ta. Confesso a Akampa que tive 15 minu-
tos iniciais de pânico e pergunto-lhe o
que aconteceria se não me conseguisse
controlar. O alemão brasileiro (cujo nome
significa ‘caminho para o nirvana’, por-
que os pais se renderam ao budismo na
Índia, onde nasceu) tem a resposta pron-
ta: “Temos portas de emergência que
abrem para a rua, mas só as usámos três
vezes.” “E são sempre os homens que
têm dificuldade em aceitar que não têm
controlo”, acrescenta com um risinho,

Visto de fora parece
um bunker; de dentro não

há testemunhos. Numa
zona deserta de Berlim, o

unsicht-Bar convida curiosos
a serem cegos à mesa. Joana

AzevedoViana fez a prova e
descobriu que comer com as
mãos ou sair do restaurante

com molho na cara são
desafios menores – é apurar
os sentidos e deixar-se levar

pelos cheiros e sabores

Encontrar o restaurante é fácil. O difícil é encontrar a comida no prato

RESTAURANTE / Brincar à
cabra-cega com a comida
(e sem venda nos olhos)


