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Sei Quem Ele É RTP1
Conversas sobre cenas
A diretora de “casting” Patrícia Vasconcelos abriu o baú
para revelar histórias e imagens inéditas dos atores portugueses

D.R.

Sonhar o Futuro
Odisseia

“Surpreende-me o talento em
bruto, sinto uma
certa energia.
Quando aliado ao
trabalho existe
talento, então,
é espetacular”,
comenta Patrícia
Vasconcelos. Na
foto, com Diogo
Morgado, um
dos 13 primeiros
entrevistados

Há três anos, Patrícia Vasconcelos pensou que se há coisa
que ainda lhe falta fazer na vida é um programa de
entrevistas. “Porque no fundo é esse o meu trabalho”,
explica a diretora de casting que mais atores portugueses
escolhe para cinema e publicidade. Além desse trabalho, que
começou há 27 anos, Patrícia também fundou e dirige a ACT
– Escola de Atores e é cantora de jazz, com dois discos editados. Agora,
aos 50 anos, acrescenta ao seu currículo o papel de entrevistadora em
Sei Quem Ele É.
Diogo Morgado, Carla Chambel, Maria João Bastos, Ivo Canelas,
Heitor Lourenço, João Reis, Paula Neves, Fernanda Serrano, Dalila
Carmo, Diogo Infante, Pedro Granger, Marco Horácio e Adriano
Carvalho são os primeiros 13 entrevistados de Patrícia Vasconcelos, que
garante que no seu “arquivo vivo” tem material para mais dois anos de
conversas. Em estúdio, os atores veem pela primeira vez fotografias e
vídeos desde o início das suas carreiras e a conversa vai fluindo. “São
imagens que nunca viram. Fazemos uma viagem pelo passado que
pode interessar, por exemplo, a um jovem ator para saber como pode
integrar-se no mercado de trabalho.” Patrícia sentiu-se “em casa” a falar
com pessoas que conhece há muitos anos e com quem tem uma relação
profissional de mútua confiança. “O que me interessa é pôr-me no
lugar do espectador e querer saber como é o processo de trabalho deste
ator, quais são as suas inspirações ou como constrói um personagem”,
explica. Desengane-se quem pensar que o nome do programa foi
inspirado na letra canção Ele e Ela, interpretada por Madalena Iglésias.
Patrícia simplesmente imaginou uma conversa entre duas pessoas no
dia seguinte ao programa passar, com uma a descrever o ator e a outra a
dizer “sei quem ele é”. Sónia Calheiros

Esta nova série documental tenta responder
à questão: Como será o
mundo em 2050? Para
dar respostas mais completas, desmultiplicaram
a pergunta em dez
temas, projetando descobertas e tendências
futuras. Para falar de
desporto, transportes,
comida, educação,
energia, casas, medicina, moda, música e
sexo (assim por esta
ordem), reuniu-se uma
série de especialistas
da várias áreas, como
Geoff Mulgan, criador da
britânica Studio School,
Kent Larson, diretor do
laboratório do MIT nos
Estados Unidos, Lucien
Gambetta, fundador da
MotorWave na China,
Philippe Starck, designer
e arquiteto, ou Alain
Ducasse, chefe com
três Estrelas Michelin.
Andaram por mais de 25
países nos cinco continentes para descobrir
como se alimentarão
nove mil milhões de
pessoas, se se deixará
de usar combustíveis
fósseis, que aspeto terão
as casas da próxima
geração ou a medicina
será preventiva em vez
de curativa. No primeiro
episódio dedicado ao
Desporto, com a participação especial de
Taïg Khris, tricampeão
mundial de patinagem
em rollerblade, questionam se daqui a 34 anos
ainda haverá recordes
para bater e quais serão
os limites do rendimento
humano.
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