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A Montanha Mágica 
 
«A Montanha Mágica» de Thomas Mann é um dos livros preferidos de Bela Silva. 
 
Um dia, o Senhor Nuno oferece a Bela algumas capas de livros antigas e pergunta se poderia com 
isso criar alguma coisa. Nesse momento, a dois mil quilómetros de distância, Bela Silva 
colecionava o mesmo tipo de livros, que encontra na feira da ladra de Bruxelas. 
 
Não há acasos na vida. 
 
Bela Silva alimenta-se de beleza. Qualquer coisa pode ser para ela fonte de inspiração.  
ica fascinada pela beleza dessas capas, muitas vezes com motivos abstratos, que fazem sonhar como 
as nuvens. 
De repente, sem ninguém saber porquê, ela cria pequenos espaços fechados, pequenas cenografias, 
pequenos palcos de teatro, construções arquitectónicas fora do tempo. 
E as antigas capas de livros encontram o seu momento. Tornam-se uma vez muralha, outras papel 
de parede, paisagem ou céu pensativo. 
 
Bela Silva gosta de apanhar coisas na rua. Para o comum dos mortais, coisas banais e ridículas; para 
a artista, não. 
Estatuetas de plástico, o mais das vezes, ou de madeira ou papelão, excecionalmente de chumbo: 
um gorila, uma flor, uma vaca, um cão, um tigre, uma bola, um urso, uma perna sensual, uma 
cabeça com bigode, um soldado, um cantor francês e outros bicharocos. 
A tropa fandanga vive no atelier de Bela. Olham-na trabalhar e esperam. 
 
Uma bela manhã uma das estatuetas, perdida e errante na vastidão do atelier, sente os dedos quentes 
da sua dona. Bela pousa o gorila sobre um aqueduto e por baixo do aqueduto passeia vagarosamente 
uma padeira. 
Os pequenos teatros imaginários da Bela recebem os seus atores. O espetáculo pode começar. 
Hoje, todas as estatuetas órfãs já encontraram um lugar onde é bom viver. 
O teatro vive e viaja, de digressão em tournée pelo mundo. 
 
Bela dá um título a cada pequeno universo: «Um idílio de verão que dura há muitos invernos», 
«Somos dois, não te deixo só», ou ainda «Um espelho que mostra um mundo mais colorido» … 
Agora, é preciso subir a montanha mágica. Lá do topo, no cimo da montanha, contemplamos com 
assombro o mundo de Bela Silva. 
Porque aqui, no alto da montanha mágica, o nosso amor de verão tem durado muitos invernos. 
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