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Ilm milionârio e 72 artistas mud,aram a face
d.e uma mansâo do século XVrr e colocaram uma
pacata vila francesa no centro da cri açà'o ar-
tfstica. -1Amada por unso odiada por outroSo â
Mansâo d.o Oaos reflecte a imagem apocalfpti-
ca do começo d,e uma nova era. -r Mas é também
a sed.e de um importante grupo empresarial,
proprietârio da empresa que registou o melhor
desempenho na Bolsa francesa no ano passado.

IEXTO E FOTOGRAFIA MIChEI SANTOS

ntre as colinas do vale
do Rôdano esconde-se
S a i n t - R o m a i n -  a u -
-Mont-D'or, uma Po-

voaçâo rodeada por uma paisagembucôlica
etranquila,prôpriado Sudestefrancês' Mas
no coraçâo dessavila, com casas de aparên-
cia burguesa, ergue-se uma controversa
mansâo do século xvIt.

No jardim, nâo sâo as flores que marcam
presença, mas sim centenasde objectos que
nos guiam para a dimensâo da desordem e
do caos, a que todos os dias assistimos nos
medio. Automôveis destruidos, um helicôp-
tero acidentado, a carcaça de um aviâo ou
um tanque de guerra estâo lado a lado com
esculturas de destroços. Nas paredes do ca-
sarâo, manchadas de negro, estâo pintados
simbolos, em particular salamandras, e re-
tratos de lideres marcantes do nosso tempo
como os de Osama bin Laden ou de George
WBush.

A aventura artistica concebida por um
milionârio excêntrico e um colectivo de 72
artistas de vârias nacionalidades, imbuidos
do denominado espirito da salamandra
(criatura mitica que representa o fogo), co-
meçou em 1999, mas passados sete anos di-
vide a opiniâo priblica francesa. Muitos
louvam o seu sentido artistico' outros con-
sideram-naum atentado às regras urbanis-
ticas e à paz navila I ver coixc "A oposiçdo à
Mansdo do Caos>, naPâgina63].

O objectivo da Mansâo do Caos é <dar às
pessoas a possibilidade de interpretarem
um mundo em constante mudança sem ne-
cessitarem das legendas que a comunicaçâo
social dâ>, explica o francês Thierry Erh-
mann, considerado pela revista Challenges
como o 307.0 homem mais rico de França.

Inicialmente, a ideia era erguer uma obra
ligada a vârias crenças do catolicismo à al-
quimia -, mas com os atentados do 11 de Se-
tembro o projecto seguiu um rumo diferen-
te. O conjunto das mais de 2500 criaçôes re-
flecte o inicio de uma nova era, tendo como
ponto de partida os atentados de Nova Ior-
que, cujas torresgémeas estâo representadas
no jardim através de um modelo dos destro-

Mansâodoséculo
xv[, transformada
emmanlfesto
artisUco, politlco
e rellgloso da nova
era,queemerglu
do lldesetemDro
edocaosqueeste
provocou.
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do Caos quer <dar às
pessoas a possibili-
dade de interpreta-
rem um mundo em

mudança sem
necessitarem das

legendas da comu-
nicaçâo social,r.

ços do GroundZero. <A modernidadc nasceu
no ll dc Sctembro e estâ ainda por regr-rlar.
Tivemos uma ruprura que originou o caos>,
continua o milionârio, natural cle Avignon,
sublinhando que <no sentido biblico, caos é
a matéria-prima e a origem da vida>.

Nas traseiras da mansâo ergue-se um dos
novc bunkers temporârios, espalhados por
dircrsas rcgiircs clo munclo, que vio clarvida
ao muscu Organe, que permitirâ às pessoas
viajarcm pcla scnsibilidade do caos arravés
dc obras aucliuvisuais e interactivas.

oomicîllo pessoat e centro
de negôclos no mundo inteiro
A mansâo é a rcsidência pessoal dc Thierry
Erhmann c também scdc do seu grupo em-
presarial - o 6çr"upo Scrvcur lver calxacMttn-

do empresarial de boa saude>,ncprigrnc 641. No
interior, as paredes esventradas estào renle-
tas dc pinruras csoti'ricas. imagcns do li dc
Sctembro c outras formas artisticas. Numa
dassecçôesdaemprcsa,un-ladezenadefun-
ciondrios trabalham rodeados por elemen-
tos l igados à "arte do caos'. Um deles é a oin-
tura do corpo de Pim Forruin, o l ider nolit i-
co da direita holandesa. nssassinado por um
activista da esquerda ecolôgica em 2002.

O gabinete de Erhmann, presidente do
conselho de administraçâo, nào foge à re-
gra das restantes divisôes. A.s pinturas e os
simbolos esotéricos coabitam com os ecrâs
de computador e monitores de câmaras de
vigilância na.sua.secretâria. No tecto, o exe-
cutivo (pouco convencional) colocou um
triângulo com um circulo no interior. ctue
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hlerry Erhmann nasceu
em 1962, em Avlgnon.
Fol educado de acordo com

prlnciplos catollcos. tendo sldo
submeudo à dlsclpllna de um
preceptor domlnlcano atê aos
onze anos. Formaclo em Teologla.
é maçônlco, memDro da Grancle
LoJa Francesa. Apesar do
ambiente em que f ol crlaclo. os
seus padrôes de vlda fogem aos
costumes tlclos como convenclo-
nals. É trlDal. bigamo e adepto do
anarqulsmo, mas, apesar cllsso,
permanececatÔllco. vlve com as
duas mulneres em salnt-Romaln-
-au-Mont-D'or e tem dols f llhos.

Nesta casa. a arte, o caos, a alqulmla
e o esoterlsmo vlvem sob o mesmo tecto
que o grupo empresarlal serveur,
proprledade do mlllonârto Tnlerry
Erhmann, mentor deste proJecto Insôllto
e alnda em construçâo.

oDra nâo é do
agrado de multa
gente e na llnha cla

frente da oposlçâo ao
projecto estâ o presldente
da câmara da pacata vlla cle
Romalns-âu-salnt-d'0r.
Plerre Dumont. Em 2004. o
autarca avançou com um
processoJudlclal contra a
MansËo do caos. por esta
estarè margem docÔdlgo
do urbanlsmo. Em Feverelro
passaclo, um trlbunal de

Uon deu razâoa Dumont
condenanclo Thlerry
Erhmann a devolver â
mansâo o seu aspecto orlgl-
nal. 0 proprletêrlo recorreu
e. em setemoro Ûltlmo. o
trlbunal cla relaçâo contra-
rlou a declsâo cla prlmelra
Instâncla. autorlzando a
Mansâo do caos a permane-
cer como estâ. 0 seu
proprletâfl o teré. contudo-
de pagar 200 mlleuros 0e
mutta por lnfracçeo ao

côdlgo do urbanlsmo.
0 trlbunal conslderou que
(ostrabalhos Inlclados em
1999 foram executaclos
durante vérlos anos sem
qualquer reacçâo das auto-
rldades até 2004 e que estâ
em curso um procecllmento
de classlf lcaçâoJunto do
Mlnlstérlo da culturaD.
Actualmente. clrcula uma
peflçâo a favor da obra,Jâ
asslnada pormals de 54mil
Dessoas.

60 > notlciasîT'tôi3ârrr!& t9 N0v 2006



de acordo com o esoterismo sigrtificao ter-
nÉr io c l iv ino.  ou pr inc ip io cspi r i rual .  dcn-
tro da totalidade (universo).

Nopiso superiorestâguardado um dos te-
souros e mcltivo de orgulho do milionârio
um vasto arquivo de 270 mil manuscritos e
catâlogos de vcnda dc arte, datados do ano
lTOO até aos nossos dias.

Necrôpotedetempto
protestante
O casarâo serviu de forma plena os propô-
sitos artisticos de Thierry Erhmann, mas
nâo foi adquirido com o objectivo de er-
guer um fâbrica de arte, idêntica à Factory
de Andy Warhol. No entanto, a paisagem e
o ambiente pacifico das redondezas contri-
DUlram para que a mansâo contrastasse c
permitisse suscitar uma interrogaçâo mais
for te sobre o mundo em que t , iv"mor.
.O cclnccito artistico é questionaç dai quc
o postulado da obra scja cssc. criar onde i u-
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Um nettcôptero actdentacto,
simbolo cla desorctem a que todos
os dlas asstsilmos nos medla.

^ 
pesardaimagempoucoconven-

a cionat, ThierryErhmann gere uma
, lho/drngcomDonsresultados.
0 grupo empresarial serveur. fundaoo
em l987,Joga um importante papetno
mercado clas novas tecnologias. em
especlal no sector das bases de dados
judiclais.Jurldtcaseeconômicas No
entanto. o prlnclpalorgulho desta
noldlng. que gere l3 socledades comer-
clals. é a artprice.com. uma empresa
crlaclê em 1997 que se ctedica a
llcltaçôes on,rnee ao forneclmento de
Informaçôes sobre o mercado da arte.
Aempresa conta com mais Oe 2l
mllhôes deindlces. cobrhdo obras de
malsde342 milartistas. No ano
passado, e cte acoroo com a Euronext
Paris, a artprtce.com reglstou o rnelhor
oesempenho anualem bolsê com um
cresclmento de mals de 808 por cento.
Actualmente, ogrupo Serveur tern
Interesses em todo o mundo. sendo a
Europa e os EUA os prlnclpals mercactos.

do é luxuoso e voluptuoso), confcssa o pro-
pr ie târ io .

Certo clia, Thicrry Erhrnar.rn rcccbcu
uma espécic de sinal do ur.t ivcrso da aloui-
tn ia.  Duranrc t rahr lhos na propr i t 'dadt . .
um dos funcionârios encontrou uma sala-
mandra, o que o levou a qucstionar sc nâo
haver ia um cemitcr io  nns redondczas.  Edc
facto existia: foi descoberto um antigo tem-
plo protestrnte soterrado, com umr nccrô-
pole onde jazem os restos mortais cle mais
cle 8O( ) pessors. ( )s mrteri l is e cs estruru rts
arqueolôgicas encontram-se agora a des-
coberto num dos cantos da mansâo.

O projecto nâo estâ concluido e muito
estâ ainda para ser criado. Desde o seu ini-
cio, Thierry Iirhmann gastou mais 2,.i mi-
lhôes de euro.s. Mas o dinheiro Darece nâo
ser problemr para e le e para o colect ivo c le
artistas seguirem uma clbra que toclos os
dias rcunc cm rcdol dt mansr'io centenas
dc curiosos. <{


