
1



2



2

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO [PORTO, PORTUGAL] Figurantes TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO | NOV 12+13 | ESTREIA ABSOLUTA/WORLD PREMIERE  P.11
TEATRO GARIBALDI/COMPAGNIA SUD COSTA OCCIDENTALE [PALERMO, ITÁLIA] mPalermu TEATRO CARLOS ALBERTO | NOV 13  P.16
TEATRO GARIBALDI/COMPAGNIA SUD COSTA OCCIDENTALE [PALERMO, ITÁLIA] La Scimia RIVOLI TEATRO MUNICIPAL (GA) | NOV 14  P.17
SCHAUSPIELFRANKFURT [FRANKFURT, ALEMANHA] Die Glasmenagerie + Zerbombt TEATRO HELENA SÁ E COSTA | NOV 13+14+15  P.20
DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS [DÜSSELDORF, ALEMANHA] Gertrud TEATRO HELENA SÁ E COSTA | NOV 19+20+21  P.24
TEATRO DE LA ABADÍA [MADRID, ESPANHA] El Rey se muere TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO | NOV 18+19+20  P.28
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO [PORTO, PORTUGAL] Teatro de Papel/Anfitrião TNSJ (SALÃO ± NOBRE) | NOV 19+20+21+26+27+28 | DEZ 3  P.32
TEATRO DE MOSCOVO – ESCOLA DE ARTE DRAMÁTICA [MOSCOVO, RÚSSIA] A Ilíada – Canto XXIII TEATRO CARLOS ALBERTO | NOV 22+24+25+27+28  P.37
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO [PORTO, PORTUGAL] Anfitrião ou Júpiter e Alcmena TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO | NOV 24+25  P.41
TEATRUL BULANDRA [BUCARESTE, ROMÉNIA] Oblomov RIVOLI TEATRO MUNICIPAL (GA) | NOV 26+27  P.47
KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ [BUDAPESTE, HUNGRIA] Tartuffe TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO | NOV 28+29  P.50
TEATRE LLIURE [BARCELONA, ESPANHA] Santa Joana dels Escorxadors RIVOLI TEATRO MUNICIPAL (GA) | NOV 30 + DEZ 01  P.53
COMPAGNIE SILVIU PURCARETE [FRANÇA/ROMÉNIA] La Cousine de Pantagruel (Hommage à Rabelais) TNSJ | DEZ 02+03+04  P.57
KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN · DRAMATEN [ESTOCOLMO, SUÉCIA] Leka Med Elden TEATRO CARLOS ALBERTO | DEZ 03+04  P.61
EXPOSIÇÃO/EXHIBITION Dionisis Fotopoulos ESTAÇÃO DE METRO DO CAMPO 24 DE AGOSTO | NOV 12 ·· DEZ 05  P.65

Academia Informal INFORMAL ACADEMY 2004 NOV 08 | 2005 JAN 28  P.68
NONO. INTOLERÂNCIA. ACÇÃO CÉNICA./NONO. INTOLERANCE. SCENIC ACTION. | ATELIER DE CENOGRAFIA/SET DESIGN WORKSHOP MAUS HÁBITOS | NOV 08··14

ATELIER PLATÃO/PLATO WORKSHOP RIVOLI TEATRO MUNICIPAL | NOV 16··26

ATELIER DE MÚSICA PARA ACTORES/MUSIC WORKSHOP FOR ACTORS TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO (SALA BRANCA) | NOV 19··30

MASTERCLASS RIVOLI TEATRO MUNICIPAL (PA) | DEZ 01

MOLIÈRE, NOSSO CONTEMPORÂNEO/MOLIÈRE, OUR CONTEMPORARY | ATELIER PARA ACTORES E ENCENADORES/WORKSHOP FOR ACTORS AND STAGE DIRECTORS TNSJ | 2005 JAN 18··28

A Casa das Cidades do Teatro THE HOUSE OF THEATRE CITIES MAUS HÁBITOS – ESPAÇO DE INTERVENÇÃO CULTURAL | NOV 12 ·· DEZ 05  P.70
Seminário Internacional para Jovens Críticos INTERNATIONAL SEMINAR FOR YOUNG CRITICS TeCA | NOV 13··17  P.74
XXXI Assembleia Geral da UTE 31st GENERAL ASSEMBLY OF THE UTE TNSJ | NOV 13+14  P.76
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O 
XIII Festival da União dos Teatros da Europa 

coincide este ano com a quarta edição do 

PoNTI – Porto. Natal. Teatro. Internacional. 

Explorará e confrontará o teatro de ontem – de Homero, 

Molière e António José da Silva – com o teatro moderno 

de Eugène Ionesco, Tennessee Williams, Bertolt Brecht 

e August Strindberg, inclusive nas suas formas mais 

contemporâneas, com Emma Dante, Einar Schleef, Sarah 

Kane e Jacinto Lucas Pires.

Os mestres da encenação, tais como Ricardo Pais, José 

Luis Gómez, Anatoli Vassiliev, Alexandru Tocilescu, Silviu 

Purcarete, Staffan Valdemar Holm e Gábor Zsámbéki 

estarão lado a lado com uma jovem geração de criadores 

europeus, representada por Armin Petras, Thomas 

Bischoff, Àlex Rigola ou ainda Emma Dante. 

Os nossos festivais ignoram o espírito da competição e da 

moda: esforçamo-nos por reunir as melhores produções 

dos vinte teatros que formam a nossa União. Assim, os 

nossos festivais são tão-só a manifestação visível das 

actividades que desenvolvemos: investimos muita energia 

em organizar, todos os anos, oficinas para jovens actores, 

encenadores e cenógrafos; traduzimos e difundimos peças 

do reportório contemporâneo oriundas das línguas menos 

praticadas na Europa; organizamos colóquios e montamos 

exposições dedicadas aos trabalhos dos grandes 

cenógrafos europeus. Os nossos teatros, da Escandinávia 

ao Mediterrâneo, do Atlântico às portas da Ásia, 

co-produzem, colaboram, trocam as suas produções.

Este ano, os teatros da Europa têm encontro marcado 

numa antiga cidade europeia, numa Nova Cidade do 

Teatro: o Porto. Há catorze anos, graças à vontade feroz 

desse genial homem de teatro, o meu caro amigo Giorgio 

Strehler, assisti ao nascimento da União dos Teatros da 

Europa, associação a que tenho hoje a honra de presidir. 

De ano para ano, a União soube sempre renovar-se a fim 

de engrandecer essa ideia de que a construção da Europa 

passa necessariamente pela Arte em geral e pelo Teatro 

de Arte em particular. Desde 1992, data do primeiro festival 

organizado em Düsseldorf, até agora, ano em que o Teatro 

Nacional S. João – o último teatro que se juntou à União 

– acolhe a sua décima terceira edição, a nossa União traz a 

prova autêntica da existência dessa Europa das Culturas. 

Essa Europa que, transcendendo as fronteiras geográficas 

e linguísticas, propõe, cada ano, a um público novo, um 

cruzamento de culturas, de tradições, de práticas teatrais. 

É um condensado dessas experiências que, durante um 

mês, convergirá para o Porto. Faço questão de agradecer 

à direcção do Teatro Nacional S. João, à Cidade do Porto e 

ao Ministério da Cultura de Portugal por tornarem possível 

este evento.

JACK L ANG

Presidente da União dos Teatros da Europa



T his year, the 13th Union of the Theatres of 

Europe Festival coincides with the fourth edition 

of PoNTI – Porto. Natal. Teatro. Internacional. 

It will explore the theatre of the past – Homer, Molière and 

António José da Silva – and confront it with the modern 

theatre of Eugène Ionesco, Tennessee Williams, Bertolt 

Brecht and August Strindberg, not forgetting its most 

contemporary forms, as practised by Emma Dante, Einar 

Schleef, Sarah Kane and Jacinto Lucas Pires.

Masters of stage direction like Ricardo Pais, José Luis 

Gómez, Anatoli Vassiliev, Alexandru Tocilescu, Silviu 

Purcarete, Staffan Valdemar Holm and Gábor Zsámbéki 

will share the stage with a young generation of European 

directors, represented by Armin Petras, Thomas Bischoff, 

Àlex Rigola and Emma Dante.

Our festivals are not competition-minded or fashion-

minded: we just do our best to gather together the finest 

productions of the twenty theatres that constitute 

our Union. Thus, our festivals are simply the visible 

manifestation of our activities: every year, we apply much 

energy in organising workshops for young actors, directors 

and set designers; we translate and divulge contemporary 

plays originally written in less-spoken European languages; 

we organise colloquies and exhibitions on the work of great 

European set designers. Our theatres, from Scandinavia to 

the Mediterranean, from the Atlantic to the Asian doorway, 

co-produce, collaborate, and exchange their productions.   

This year, the theatres of Europe will meet in an ancient 

European city that is also a New Theatre City: Porto. 

Fourteen years ago, thanks to the tenacious will of a 

theatre genius, my dear friend Giorgio Strehler, I witnessed 

the birth of the Union of the Theatres of Europe, an 

association over which I now have the honour to preside. 

Year after year, the Union has always proved capable 

of renewing itself, thus honouring the notion that the 

construction of Europe necessarily includes Art in general, 

and Art Theatre in particular. Since 1992, when the first 

festival took place in Düsseldorf, until now, the year that 

Teatro Nacional São João – the Union’s latest member 

– hosts its thirteenth edition, our Union is actual proof 

that the Europe of Cultures exists. A Europe that goes 

beyond all geographic and linguistic boundaries to offer, 

all year long, a variety of theatrical cultures, traditions and 

practices to new audiences. For a month, a condensation 

of these experiences will converge into Porto. I would like 

to thank the direction of Teatro Nacional São João, the City 

of Porto and the Portuguese Ministry of Culture for making 

this event possible.  

JACK L ANG

President of the Union of the Theatres of Europe



N unca fui grande frequentador de Festivais. 

Recebi o primeiro PoNTI nos idos de 1997, 

directamente das mãos do então Ministro 

da Cultura que sabia melhor do que nós o que nos 

interessava. 

Fez-se. Foi um sucesso em 1997 e 1999. Ajudou a 

pôr o Porto no mapa dos supermercados do Teatro 

Internacional, aumentou a auto-estima local e deu a 

todos os que gostam de teatro uma oportunidade de, a 

preço de saldo, se exaltarem com uma escolha coesa e 

variada de espectáculos do mundo. Foi determinante na 

identificação do projecto TNSJ.

Em 2001 eu não estive. Apostou-se num PoNTI-todo-

o-ano. Eu sempre defendi um alargamento no tempo 

da oferta de espectáculos internacionais (na acepção 

mais contaminadora do termo), justamente para 

acabar de vez com o épatement geral e a necessidade 

de acontecimento teatral. Acontece que este sentido 

persiste e persegue a nossa actividade. Aquele ano de 

empaturramento parece não ter acrescentado assim 

tanto à fidelização dos públicos culturais. Do que se trata 

ainda hoje, no TNSJ – onde as médias de público são das 

mais altas deste país –, é de densificar o tecido teatral 

antes e durante a produção e comunicação dos seus 

produtos artísticos. Não faz isto qualquer crítica nem à 

Porto 2001 (que conseguiu aliás dar voz ao cortejo mais 

assombroso de demagogos anti-cultura), nem a outras 

gestões deste Teatro, ou à exemplar Direcção Executiva 

do PoNTI que José Luís Ferreira defende como território 

seu e, de facto, é. 

Mas já que sobre a importância da UTE se têm precipitado 

tantos conceitos e aceite tantos dogmas, não ficaria 

de bem com a minha consciência se não chamasse 

a atenção para uma diferença essencial deste PoNTI, 

o último da minha responsabilidade: enquanto as 

anteriores edições potenciaram uma cadeia de criações 

sensacionais, muitas delas efectivamente pensadas para 

o circuito aeroportuário, o festival da UTE é o encontro 

de onze dos vinte Teatros que fazem aquela associação, 

originalmente prevista para a partilha e o intercâmbio de 

Teatro de Arte e de Autor. 

Neste Natal pomos no sapatinho muitas faces diferentes 

da prática estável do Teatro da Europa. Chegam-nos 

espectáculos e acontecimentos para-teatrais, alguns 

ainda em evolução, outros com várias temporadas de 

permanência em reportório, mas todos eles de criadores 

que são o centro ou pelo menos o objecto da agilidade 

continuada das respectivas casas-mãe. 

Falei de prática estável? 

Feliz Porto. Feliz Natal. Feliz Teatro Internacional! 

Até sempre.

RICARDO PAIS

Director do Teatro Nacional São João



I  
was never a great visitor of festivals. I received the 

first PoNTI in 1997, straight from the hands of the 

Minister of Culture of the time, who knew better 

than ourselves what would interest us. 

It was done. It was a success in 1997 and 1999. It 

helped put Porto on the map of International Theatre 

supermarkets, boosted local self-esteem and gave all 

theatre lovers an opportunity to enthuse, at cut-price fees, 

over a cohesive and varied choice of shows from all over 

the world. It was instrumental in making the TNSJ project 

recognisable.

In 2001 I was not here. There was an all-year-round PoNTI. 

I have always stood for an increase in the time during 

which international spectacles (in the most contaminating 

sense of the word) could be seen, precisely to finish 

once and for all with the general apathy and its attendant 

need for theatrical events. Yet, that need has persisted 

and still haunts our work. That year of abundance does 

not seem to have increased the number of culturally-

minded theatregoers that much. Even now, here at the 

TNSJ – whose attendance rates are among the highest 

in Portugal –, our main concern is strengthening the 

theatrical structure before and during the production and 

communication of its artistic products. This commentary 

has no intent of criticising either Porto 2001 (which, 

indeed, succeeded in angering an amazing parade of 

anti-culture demagogues) or any other administrations of 

this Theatre, or the model Executive Direction of PoNTI, 

protected by José Luís Ferreira as his own territory, which 

indeed it is. 

But, since so many notions and dogmas about the UTE are 

already in circulation, my conscience would not be at ease 

if I did not point out something essentially different in this 

PoNTI, the last I will organise: while the previous editions 

where characterised by a string of sensational creations, 

many of them actually conceived for a kind of theatrical 

jet-set, the UTE Festival is a meeting of eleven of the 

twenty theatres that make up that association, originally 

formed for the interchange of experiences in the field of 

Artistic Theatre. 

This Christmas, we are given many instances of the stable 

exercise of Theatre in Europe. We will see theatrical 

shows and events, some still in the process of creation, 

others already with long careers in their companies’ 

repertoires, but all the work of creators that are the centre, 

or, at least, the object of the unbroken nimbleness of their 

mother-houses. 

Did I say stable exercise?

Merry Porto. Merry Christmas. Merry International Theatre!

Farewell. 

RICARDO PAIS

Director of Teatro Nacional São João

Porto. Christmas. UTE!



Treze noves fora quatro

E is aqui a quarta edição do PoNTI. Eis aqui o XIII Festival da União dos Teatros da Europa. Desde a primeira 

edição desta nossa natalícia festa do Teatro, no aparentemente já remoto ano 97 do século passado, 

empenhámo-nos sempre em descobrir – na companhia feliz de milhares de espectadores – bocados de 

Teatro cheios daquela singularidade radical que faz deles verdadeiros actos de criação. Desde essa primeira edição 

vivemos, em estado de graça ou desencanto, assombrados pelos ciclos de euforia e depressão que tão facilmente 

se sucedem na frágil história portuguesa da mediação entre as artes e os públicos.

Hoje, um ano depois da adesão deste Teatro à UTE, aqui se encontra cumprido um dos objectivos que nos levou a 

empreender semelhante aventura: estender o território das nossas interrogações, multiplicar o espectro de futuros 

possíveis, alargar este privilégio de relação à nossa sonhada cidade do Teatro. Compreender que esta arte, como 

todas as artes, como todas as obsessões, é apenas o que dela fazemos. Todos os dias.

O gesto, afinal a matéria elementar do Teatro, é sempre contemporâneo. Partamos hoje de Homero, partamos 

de Sarah Kane, partamos ainda de Lucas Pires ou exerçamos o privilégio de inventar em cena palavras para 

uma cidade que esteve sempre lá, nenhuma caução – como nenhuma desculpa –, seja ela histórica, estilística, 

estética ou cultural, aparecerá em cima de uma improvável azinheira para resgatar aquilo que o nosso gesto 

contemporâneo não for capaz de fazer viver.

E o resto é, pouco mais ou menos, silêncio.

 JOSÉ LUÍS FERREIR A

 Director Executivo do PoNTI

Thirteen nines out four

H ere is the fourth PoNTI. Here is the 13th Union of the Theatres of Europe Festival. Ever since our first 

theatrical Christmas feast, in the seemingly remote year of 1997, we have been doing all we can to 

discover – in the joyous company of thousands of spectators – those moments of Theatre which are 

full of the radical singularity that makes them true acts of creation. Since that first edition, we have been happy 

or disenchanted, always haunted by the cycles of euphoria and depression that so easily follow each other in the 

fragile Portuguese history of art/public communication.       

Now, one year after this Theatre has joined the UTE, we have accomplished one of the aims that led us to embark 

on this adventure: to widen the territory of our wondering, to multiply the variety of possible futures, to bring this 

privileged relationship to our dreamed Theatre city. To understand that this art, like all arts, like all obsessions, is 

only what we make of it. Every day.

Gestures, ultimately the raw material of Theatre, are always contemporary. Whether we are playing Homer, Sarah 

Kane, Lucas Pires, or even trying to invent, on stage, words for a city that has always been there, no historic, stylistic, 

aesthetic or cultural justification – or excuse – will improbably come out of the blue to salvage whatever our 

contemporary gestures are unable to bring to life. 

And the rest is, more or less, silence.  

 JOSÉ LUÍS FERREIR A

 PoNTI Executive Director



O que é a UTE?

“Encontrei no trabalho desenvolvido por Ricardo Pais no Teatro São João, no 
Porto, algo que nunca tinha encontrado noutros grandes criadores europeus. 
É essa diferença que justifica a inclusão do TNSJ na União dos Teatros da 
Europa.” 

Nesta simples resposta de Gábor Zsámbéki – director do teatro húngaro 
Katona József Színház e presidente da UTE aquando da XXIX Assembleia 
Geral, durante a qual o TNSJ passou a integrar a União – à questão formulada 
por um jornalista, podemos entrever a síntese feliz de alguns princípios 
que sustentam esta rede de teatros públicos europeus: desde logo, a sua 
natureza de associação de Teatros de Arte (como dirá Zsámbéki nesta mesma 
entrevista: “uso esta expressão porque ainda não ouvi outra melhor para 
definir a natureza singela de um teatro cuja estruturação é, em absoluto, 
determinada por um projecto artístico”); em segundo lugar, uma clara 
afirmação da personalização desse projecto num director com rosto artístico; 
por último, a prioridade concedida à diferença e à singularidade na escolha de 
novos membros, uma espécie de garantia de renovação genética que torne a 
UTE sempre mais forte.

Criada em 1990, sob o impulso político de Jack Lang e a visão de uma 
Europa das artes que tinha em Giorgio Strehler um defensor estrénuo, a 
UTE – com sede em França, no Odéon – Théâtre de l’Europe – tem por fim 
“desenvolver uma acção cultural comum” que transcenda as fronteiras de 
cada país, que potencie “uma permanente pesquisa colectiva”, que possibilite 
a “circulação regular de autores, actores, cenógrafos e encenadores 
europeus”, ultrapassando as barreiras linguísticas mas respeitando a 
“identidade cultural e os patrimónios culturais” de cada um dos seus 
membros. Strehler assegurou a presidência entre a fundação da União e a sua 
morte inesperada, na noite de Natal de 1997. Posteriormente, Gábor Zsámbéki 
assumiu a presidência, renovada em sucessivos mandatos de dois anos até 
Maio passado, por altura da última Assembleia Geral. Desde então, a missão é 
assegurada por Jack Lang.

Entre os momentos mais relevantes do roteiro de actividades da UTE, 
destaca-se o Festival itinerante que em cada ano é acolhido, organizado 
e programado por um dos Teatros membros. O primeiro realizou-se em 
Düsseldorf, dois curtos anos após a sua criação, e o último decorreu em S. 
Petersburgo, organizado conjuntamente pelo Maly Teatr, de Lev Dodine, e pelo 
festival Baltic House. Programado com recurso às criações que cada um dos 
Teatros membros mantém em reportório, é um momento privilegiado para o 
(re)conhecimento mais profundo e vagaroso do trabalho artístico de cada um 
dos nossos novos parceiros. 1⁄4

Quem é a UTE?

O São João é o mais ocidental dos teatros, e o único português, que 
compõem a UTE. Continuando para Leste, encontramos o Teatro de La 
Abadía e o Teatre Lliure (Madrid e Barcelona, Espanha), a Royal Shakespeare 
Company (Stratford-upon-Avon, Reino Unido), o Odéon – Théâtre de l’Europe 
e o Théâtre National de Strasbourg (Paris e Estrasburgo, França), o Piccolo 
Teatro di Milano, o Teatro di Roma e o Teatro Garibaldi de Palermo (Itália), o 
Schauspielfrankfurt e o Düsseldorfer Schauspielhaus (Alemanha), o Kungliga 
Dramatiska Teatern (Estocolmo, Suécia), o Katona József Színház (Budapeste, 
Hungria), o Stary Teatr (Cracóvia, Polónia), o Teatro Nacional da Grécia do Norte 
(Salónica, Grécia), o Suomen Kansallisteatteri (Helsínquia, Finlândia), a Meno 
Fortas (Vilnius, Lituânia), o Teatrul Bulandra (Bucareste, Roménia), o Maly Teatr 
e o Teatro de Moscovo – Escola de Arte Dramática (S. Petersburgo e Moscovo, 
Rússia). Os membros de honra são Ingmar Bergman, Andrzej Wajda, Roger 
Planchon, Tamás Ascher, Robert Sturua, Otomar Krejca e David Borovsky. Os 
membros individuais são Declan Donnellan, Volker Canaris, Silviu Purcarete, 
Csába Antal, Tadeusz Bradecki, Lluís Homar e Jean-Louis Martinelli. 1⁄4

What is the UTE?

“In the work Ricardo Pais carries out in Porto’s Teatro São João, I came across 
something I had never found in other major European theatrical artists. It’s 
that difference that justifies the TNSJ joining the Union of the Theatres of 
Europe.”

In this plain reply of Gábor Zsámbéki – the director of Hungary’s Katona 
József Színház, and president of UTE at the time of its 29th General Assembly, 
during which TNSJ joined the Union – to a journalist’s query, we can find a 
successful synthesis of some of the principles that sustain this network of 
European public theatres: first and foremost, its nature as an association of 
Art Theatres (as Zsámbéki said in the same interview: “I use this term because 
I have not yet heard one that better expressed the nature of a theatre whose 
structure is absolutely determined by an artistic project”); secondly, a clear 
formulation of the way such a project can incarnate in the figure of an artistic-
minded director; finally, the importance given to difference and singularity in 
the recruitment of new members, in a kind of search for genetic renewal that 
will allow UTE to go from strength to strength.

Founded in 1990, with the political support of Jack Lang and as part of 
Giorgio Strehler’s vision of a “Europe of the Arts”, the UTE – its headquarters 
are in France, at Odéon – Théâtre de l’Europe – is aimed at “developing a 
common cultural action,” that will allow the “regular circulation of European 
playwrights, actors, directors and set designers”, overcoming linguistic 
barriers while respecting the “cultural identity and heritage” of each of its 
members. Strehler was president of the Union since its beginning until his 
unexpected death, on Christmas night 1997. Gábor Zsámbéki took his place 
for a pair of two-year mandates until last May’s General Assembly. Since then, 
Jack Lang has held the chair.

One of the UTE’s most important activities is its itinerant Festival, each year 
hosted, organised and programmed by one of its members. The first Festival 
took place in Düsseldorf, just two years after the Union was formed, and the 
latest in St Petersburg, a joint production of Lev Dodine’s Maly Teatr and the 
Baltic House festival. With a program based on the current repertoire of each 
of the Union’s members, this festival is a privileged occasion to know and 
acknowledge, in a profounder, more leisurely way, the artistic work of each of 
our new partners. 1⁄4

Who is the UTE?

São João is the westernmost and the only Portuguese theatre among those 
that make up UTE. As we move towards the East, we will find Teatro de La 
Abadía and Teatre Lliure (Madrid and Barcelona, Spain), the Royal Shakespeare 
Company (Stratford-upon-Avon, United Kingdom), Odéon – Théâtre de l’Europe 
and Théâtre National de Strasbourg (Paris and Strasbourg, France), Piccolo 
Teatro di Milano, Teatro di Roma and Teatro Garibaldi from Palermo (Italy), 
Schauspielfrankfurt and Düsseldorfer Schauspielhaus (Germany), Kungliga 
Dramatiska Teatern (Stockholm, Sweden), Katona József Színház (Budapest, 
Hungary), Stary Teatr (Krakov, Poland), Northern Greece National Theatre 
(Salonica, Greece), Suomen Kansallisteatteri (Helsinki, Finland), Meno Fortas 
(Vilnius, Lithuania), Teatrul Bulandra (Bucharest, Romania), Maly Teatr and 
Moscow Theatre – School of Dramatic Art (St Petersburg and Moscow, Russia). 
The UTE’s honorary members are Ingmar Bergman, Andrzej Wajda, Roger 
Planchon, Tamás Ascher, Robert Sturua, Otomar Krejca and David Borovsky. 
Its individual members are Declan Donnellan, Volker Canaris, Silviu Purcarete, 
Csába Antal, Tadeusz Bradecki, Lluís Homar and Jean-Louis Martinelli. 1⁄4
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TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO [Porto, Portugal]

Figurantes
de/by ·· JACINTO LUCAS PIRES
encenação/directed by ·· RICARDO PAIS

cenografia/set design ·· PEDRO TUDELA
figurinos/costumes ·· BERNARDO MONTEIRO
desenho de luz/light design ·· NUNO MEIRA
desenho de som/sound design ·· FRANCISCO LEAL
preparação vocal e elocução/vocal support and elocution ·· JOÃO HENRIQUES
elenco/cast ·· ANTÓNIO DURÃES, EMÍLIA SILVESTRE, JOÃO CARDOSO, JOÃO REIS, JORGE VASQUES, LUÍSA CRUZ, 
MICAELA CARDOSO, NUNO M CARDOSO, PEDRO ALMENDRA
com a participação especial do clarinetista/special participation of clarinettist ·· CARLOS PIÇARRA ALVES 
(por especial deferência da/courtesy of Orquestra Nacional do Porto)
figurantes/extras ·· RICARDO SILVA, RUI GONÇALVES
produção/produced by ·· TNSJ

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO | NOVEMBRO 12+13 | ESTREIA ABSOLUTA/WORLD PREMIERE
sexta-feira e sábado/friday and saturday ·· 21:30
duração aproximada/playing time ·· 1:40
espectáculo legendado em inglês/performance subtitled in English

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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ESCRITO POR ENCOMENDA, AS PERSONAGENS PENSADAS PARA UM ELENCO PRÉ-

DETERMINADO (SOBEJAMENTE CONHECIDO DO DRAMATURGO E DO ENCENADOR), 

FIGURANTES VAI-SE REESCREVENDO NO PROCESSO DE PREPARAÇÃO, E DECIFRANDO NA 

SALA DE ENSAIOS. NUM LUGAR INDETERMINADO, SETE PERSONAGENS TENTAM VENCER 

O MEDO DO ESCURO E ENCONTRAR-SE COM A VIOLÊNCIA ESCRUTINADORA DE UMA 

ARTIFICIOSA MÁQUINA DE LUZ. DOIS VELHOS ACTORES IRROMPEM ABSURDAMENTE POR 

ALI, CARREGADOS DA MEMÓRIA DA REPRESENTAÇÃO, AJUDANDO, COM O SEU AR PRÉ-

MORTUÁRIO, À CATARSE DAS CULPAS E VIOLENTAS FANTASIAS DE TODA AQUELA GENTE 

COMUM. EMERGE, DE ENTRE TODOS, UM INTERMEDIÁRIO QUE OS AJUDA A VENCER O TEMPO, 

CONSTRUINDO UMA HISTÓRIA QUE COMEÇA NELE PRÓPRIO, E É O FIM DESSA HISTÓRIA QUE 

NOS REVELA ONDE ESTÃO, ONDE ESTAMOS. PELO CAMINHO, COM AQUELA CIRCUNSTANCIADA 

ELEGÂNCIA QUE É A DE JACINTO LUCAS PIRES, HISTERIA, CANIBALISMO E GRÃ GUIGNOL 

INTRODUZEM UMA FEIÇÃO TEATRAL COMPLETAMENTE INESPERADA. 

FIGURANTES IS A COMMISSIONED PLAY: ITS CHARACTERS WERE CREATED FOR A 

PREDETERMINED CAST (WITH WHICH BOTH THE PLAYWRIGHT AND THE DIRECTOR WERE 

PERFECTLY ACQUAINTED), AND IT IS BEING REWRITTEN DURING ITS PREPARATION AND 

DECIPHERED IN THE REHEARSAL ROOM. IN AN UNSPECIFIED LOCATION, SEVEN CHARACTERS 

TRY TO OVERCOME THEIR FEAR OF THE DARK IN ORDER TO FACE THE SCRUTINISING 

VIOLENCE OF A CRAFTY LIGHTING DEVICE. TWO OLD ACTORS ABSURDLY BURST IN, FULL OF 

THE MEMORIES OF ACTING; THEIR PRE-MORTUARY LOOK BRINGS ABOUT A CATHARSIS OF 

THE GUILTY CONSCIENCES AND VIOLENT IMAGININGS OF ALL THAT COMMON PEOPLE. FROM 

AMONG THEM COMES A MEDIATOR THAT HELPS THEM TO OVERCOME TIME BY CREATING 

A STORY THAT BEGINS IN HIM, AND WHOSE END REVEALS WHERE THEY, WE, ARE. ALONG 

THE WAY, WITH ALL THE DETAILED ELEGANCE OF JACINTO LUCAS PIRES, HYSTERIA, 

CANNIBALISM AND GRAND GUIGNOL USHER IN A TOTALLY UNEXPECTED THEATRICAL TONE.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figurantes
RICARDO PAIS

A minha relação com Jacinto Lucas Pires é especial porque começou na 
partilha das Dramaturgias e das Cenas e só depois se deixou infiltrar pelos 
afectos, uma coisa contaminando a outra como convém à vida dos artistas, 
mesmo, principalmente quando um podia ser pai do outro! Mas, desta vez, foi 
preciso abrir positivamente a cabeça do autor e questioná-lo sobre tudo o que 
não entendíamos ou parecia contraditório, e a isso nem Shakespeare resistiria 
como este jovem resistiu! De facto, ninguém acredita que é mais fácil encenar 
um contemporâneo do que um autor “já desaparecido”, ou mesmo um 
clássico.

Figurantes é a segunda tentativa de peça que Jacinto escreve para esta 
encomenda do TNSJ. A primeira, cujo título francamente me esqueceu (e que 
não passou das primeiras cenas), era uma espécie de telenovela-thriller. A 
segunda, esta, como se verá, é uma espécie de thriller que, em comum com o 
abjecto género televisivo, só tem o facto de, pelo menos aparentemente, não 
fazer qualquer sentido. 

Podia chamar-se “Estúdio 7”, se quiséssemos que o título fosse a chave do 
seu enredo ou a resolução do seu processo de suspense. Porque, na verdade, 
ocorre num lugar indecifrável cujas remissões à hipótese de um espaço de 
“espectáculo” são óbvias, quase desde o início. De cinema, televisão, rádio ou 
teatro, estes figurantes saíram de um qualquer espaço cheio de uma existencial 
ludicidade e de uma angústia que só a veloz, epidérmica coloquialidade de 
Jacinto Lucas Pires levanta do vermelho decadente do próprio chão.

“Esta peça não o era, antes desta encenação” – eis um chavão pomposo 
que se pode aplicar a qualquer obra escrita antes de emergir no palco. 
Acontece que Figurantes foi escrita enquanto era encenada, se por encenação 
entendermos todo o processo que começa na leitura dos primeiros 
fragmentos produzidos. Mas isto apenas interessa porque foi a realização 
da obra em palco que nos levantou, talvez mais do que a todos ao Jacinto, 
as questões mais pertinentes e que desencadeou, com a ajuda e até as 
construtivas animosidades do Elenco, as soluções mais interessantes. 

Sempre entendi, e reafirmo-o, que o emprego de dramaturgista é para 
gente frustrada das letras e do teatro, ou “vice-versa”. E sempre defendi que a 
encenação tout-court – a passagem de um texto ao espaço cénico e ao corpo 
dos actores – é em si mesma trabalho dramatúrgico, mesmo que não se altere 
uma linha de texto! Figurantes, a peça, foi cortada, economizada, mas as 63 
páginas de texto a que chegámos com o Jacinto, estavam longe de resolver 
os enigmas que propõem – desde o do sentido da espera em espaço alienado, 
tão directamente herdeiro dos autores do Absurdo, até ao do valor de se 
encontrarem as palavras certas para que as imagens se libertem e, por si só, 

se concatenem numa história; ou o do happy-end, que é preciso dar a essa 
história para nos libertar da pequenez obscena das nossas vidas normais com 
os respectivos esqueletos nos, também nossos, armários.

O dispositivo que inventámos privilegia a resolução daquele segundo 
enigma, animando várias formas de ocultação e/ou revelação de alguma 
culpa. O processo de decifração foi longo. A 30 de Outubro, quando escrevo 
estas obrigatórias linhas, acertámos um final que nos deixou a todos felizes, 
e é comovente constatar que só quando todos os sinais de cena coincidem 
conseguimos finalmente divertirmo-nos com o espectáculo. Só aí, tudo o que 
é tocante na circunstancial lírica do Jacinto, na quase irresponsabilidade com 
que nos agridem pressupostos que a escrita parece não resolver, mas que o 
palco devora e regurgita, só aí volto a acreditar um pouco no Teatro.

Na indecência com que se tenta reduzir esta casa à condição de um porto 
seguro do “Teatro do Estado” (como se tudo isto sobrevivesse ao tempo de 
um mandato ou passasse sem o carisma dos seus protagonistas!), Figurantes 
inaugura o PoNTI/UTE, abrindo as portas à decifração do indizível. Que 
ninguém fique frustrado se “não percebeu” – o próprio Teatro Português não 
se percebe a si mesmo. Por isso está tão mal defendido.

Com as constrições administrativas a que temos estado sujeitos, com 
a despreocupação do “Estado” com a legitimidade confirmada do TNSJ 
enquanto palco por excelência de autores, resta-nos a consolação de 
permanecermos todos “figurantes” de uma ficção cultural, com muitos bois e 
poucos nomes.

Quando, quase no fim do espectáculo, uma das personagens bate na 
cabeça de cada um dos colegas repetindo “vidavidavidavida”, dá vontade 
de perguntar porque não se apagam as luzes, porque não se escancaram 
as portas para o lumpen da Batalha, e não se declara o ar que se respira 
como o único privilégio. Não falo do ar dos múltiplos airbags da vida cultural 
portuguesa, falo daquele em que se suspendem, no escuro, as nossas 
palavras que ninguém nos rouba! 1⁄4

P.S. – Gostaria de dedicar este meu trabalho ao João Faria.

Figurantes
RICARDO PAIS

My relationship with Jacinto Lucas Pires is special, because it began by discus-
sing Dramaturgy and Scenes, and only later affection came in, one thing rub-
bing off on the other, as it is proper for artists, even when, especially when one 
of them could be the other’s father! Yet, it became positively necessary to open 
the author’s head, questioning him about everything we did not understand or 
seemed contradictory, a treatment not even Shakespeare would have withstood 
as this young man did! Of course, nobody really believes it is easier to stage a 
contemporary than an author “no longer among us”, or even a classic.   

Figurantes is Jacinto’s second version of the present work for the TNSJ. The 
first, whose title I frankly forgot (and which never got past the first few scenes), 
was a kind of soap-opera-thriller. The second and present one is, as we will 
see, a kind of thriller that has nothing in common with that repulsive TV genre, 
except for the fact that, at least apparently, it also makes no sense at all.   

It could be called “Studio 7”, if we wanted its title to offer a key for its plot, 
or a solution for all its suspenseful development. It, indeed, takes place in an 
indecipherable location, which can be obviously seen as an “entertainment” 
space from very early on. Be it cinema, television, radio or theatre, these 
extras certainly came out of some space that is full of existential playfulness 
and anguish, barely lifted off the floor’s decadent red by Jacinto Lucas Pires’ 
fast and sensitive colloquial writing.     

“This play was not a play, before this staging” – here is the kind of pompous 
cliché that can be applied to all written works before they emerge from the 
stage. But Figurantes was written as it was being staged, if we consider the 
term “staging” to include all the process that begins with the reading of the 
first written fragments. But this only matters because it was the process of 
carrying the text to the stage that brought up the most interesting problems, 
perhaps more from Jacinto himself than from any of us, and inspired, with 
the help and, sometimes, the constructive opposition of the Cast, the most 
interesting solutions.    

I have always believed, and I say it here again, that a dramaturge’s job 
is for frustrated writers and thespians. And I have always said that staging 
– the act of bringing a text to the stage and the bodies of the players – is 
itself a dramaturgic work, even when not a single line in the text is changed! 
Figurantes, the play, was cut and shortened, but the 63 pages to which we, 
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together with Jacinto, have boiled it down, came nowhere near to solving the 
enigmas they contain – from the meaning of all that waiting in an alienated 
space, so close to the authors of the Absurd, to that need of finding the right 
words to free the images, so that they may coalesce into a story; or the happy 
ending that must be given to that story, in order to free us from the obscene 
smallness of our normal lives and their skeletons in the cupboards.     

The dramatic device we have invented favours the solving of that second 
enigma, staging several forms of concealing and/or revealing a measure of 
guilt. The deciphering process took long. On the 30th of October, as I write 
these mandatory lines, we came to an ending that satisfied us all, and it is 
moving to see that only when all the scenic elements fit in together we are 
able to finally enjoy the show. Only then, everything that is touching about 
Jacinto’s circumstantial lyricism, about the near-irresponsibility with which we 
aggressed by presuppositions that writing is apparently unable to solve, but 
which are devoured and regurgitated by the stage, only then I am again able to 
believe in the theatre a little.    

Among the indecency with which some try to reduce this house to the 
condition of a safe haven for “State Theatre” (as if all this could last longer 
than a mandate, or do without the charisma of its makers!), Figurantes opens 
the PoNTI/UTE, opening the doors for the decipherment of the inexpressible. 
Those who “don’t understand it” need not feel frustrated – the Portuguese 
Theatre does not understand itself. Hence its defencelessness.     
With all the administrative constrictions we have been subjected to, with all 
the lack of concern shown by the “State” for the confirmed legitimacy of the 
TNSJ as an authors’ stage par excellence, we still have the consolation of 
being just “extras” in a cultural fiction with precious few important roles.

When, near the end of the show, one of the characters hits each one of the 
others on the head, while repeating “lifelifelifelife,” one wonders why the lights 
are not turned off, the doors opened to Batalha Square, and the air one breathes 
proclaimed the only real privilege. I am not speaking of the air contained in the 
many airbags that inflate the Portuguese cultural life; I am speaking of that air 
in which hang, in the dark, our words, the ones no one can steal from us! 1⁄4

P.S. – I would like to dedicate this work to João Faria.

Figurantes
JACINTO LUCAS PIRES

Escrever vozes para estes actores concretos: isso é que me levou aí, a esse 
lugar não-dito onde agora estão os “figurantes”. Pessoas que existem, 
destacando-se do escuro, apenas porque falam e “estão”. Em desequilíbrio, 
sob o terrível das luzes, vozes diferentes tentam não ter medo e inventar-se – 
a partir de memórias, restos de ideias, uma ou outra mentira mais justa. Todos 
querem mais. O lugar é também, digamos, uma narrativa, e há uma espécie de 
“escritor” infiltrado, e a morte. Se fazemos histórias é por causa dela. 1⁄4

Extras
JACINTO LUCAS PIRES

To write voices for these particular actors is what led me there, to that unsaid 
place now occupied by the “extras”. Persons that exist, that come out of the 
dark, simply because they speak and “are”. Unbalanced, under the awful lights, 
different voices try to keep from fear and invent themselves – out of memories, 
traces of ideas, occasionally a lie of the fairest kind. They all want more. 
The place is also, for want of a better word, a narrative, and there is a kind of 
infiltrated “writer”, and death. It is because of the latter that we spin tales. 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ricardo Pais
Ricardo Pais terá descoberto e aprendido o teatro através de uma sugestiva 
sucessão de experiências que parecem ter, se não determinado, pelo menos 
marcado, de forma expressiva, o seu futuro trabalho criativo. Como ele 
próprio gosta de recordar, as suas primeiras vivências teatrais terão sido 
proporcionadas pelo Grupo Cénico de Maceira Liz (onde nascera, em 1945), 
dirigido pelo seu pai, tanto na qualidade de espectador como de activo 
participante nos “actos de variedades” promovidos por aquele agrupamento 
amador. Igualmente importante se terá revelado, mais tarde, e já em Viseu, o 
cruzamento com Osório Mateus, então professor de Liceu, responsável, entre 
outras iniciativas, pela montagem de O Meu Caso, de José Régio, com o jovem 
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Ricardo Pais no papel do protagonista. Entre 1964 e 1966, o equivocado aluno 
de Direito terá encontrado em Coimbra “o local da primeira vertigem com 
o espectáculo”, mercê, sobretudo, da experiência de trabalho, como actor, 
com o argentino Victor Garcia, determinante para a revelação do palco como 
“lugar de uma pluralidade sensorial, sonora e visual”. A concluir este decisivo 
período formativo, resta a referência ao prestigiado Drama Centre e a Londres, 
a escola na qual Ricardo Pais completou o curso de encenação, em 1971, e a 
cidade onde residiu entre 1968 e 1974, tendo tido a oportunidade de assistir a 
uma multiplicidade de espectáculos. Foi ainda em Londres que assinou a sua 
primeira encenação profissional, a fantasia erótica de Lorca Amor de Dom 
Perlimplim com Belisa em Seu Jardim. 

De regresso a Portugal em 1974, o encenador inicia, no ano seguinte, a 
sua colaboração com Os Cómicos, através do espectáculo As Cuecas, de 
Carl Sternheim – que lhe merece a imediata atenção elogiosa da crítica –, 
prolongada com A Mandrágora, de Maquiavel (1976, texto a que regressaria em 
1993), Matinée Mágica, de Wolfgang Bauer (1977) e, num contexto de produção 
já completamente distinto e inovador, Ninguém, a partir de Frei Luís de Sousa 
(1978-79). Nos anos seguintes, a convite de uma variedade de companhias 
e instituições e com a participação de um conjunto importante de 
colaboradores, Ricardo Pais lança-se num percurso renovadamente variado 
e cada vez mais pessoal, onde continuaram a marcar presença não só textos 
da nossa contemporaneidade, entre portugueses (Grupo de Vanguarda, de 
Vicente Sanches, 1991; Arranha Céus, de Jacinto Lucas Pires, 1999; Madame, 
de Maria Velho da Costa, 2000) e estrangeiros (O Despertar da Primavera, de 
Wedekind, 1983; Anatol, de Schnitzler, 1987; Minetti, de Thomas Bernhard, 
1990; As Lições, a partir de Ionesco, 1998), mas também alguns dos maiores 
clássicos da dramaturgia portuguesa (A Tragicomédia de Dom Duardos, de Gil 
Vicente, 1996; Castro, de António Ferreira, 2003) e universal (A Salvação de 
Veneza, de Thomas Otway, 1997; Noite de Reis e Hamlet, de Shakespeare, 1998 
e 2002). Mas a variedade das experiências cénicas de Ricardo Pais integra 
ainda espectáculos de cujo guião ele foi responsável (Terceiro Mundo, 1981), 
bem como outros que partiram de material não imediatamente dramático, 
com uma especial incidência na tradição literária portuguesa (Teatro de 
Enormidades Apenas Críveis à Luz Eléctrica, a partir de Aquilino Ribeiro, 1985, 
1987; Fausto. Fernando. Fragmentos., a partir de Fernando Pessoa, 1988-
89, uma das suas mais imaginativas e inspiradas criações; Clamor, a partir 
de textos do Padre António Veira, 1994), experiências de colaboração com 
a dança (Só Longe Daqui, 1984, e Presley ao Piano, 1988), espectáculos de 
inspiração assumidamente musical (Saudades, 1978; Cómicos Concertos, 
1980; Tanza-Variedades, 1982; Fados, 1994; Mesas, Rádios, Pianos, Percussões 
e Repercussões, 1996; Raízes Rurais, Paixões Urbanas, 1997; Músicas para 
Vieira, 1997; Piano Forte – Para Chopin, 1999; Linha Curva, Linha Turva, 1999) 
e até mesmo no domínio da ópera (Amor de Perdição, 1992; The Turn of the 
Screw, 2001). 

Tal variedade de experiências impõe-se como uma permanente 
investigação das linguagens essenciais do acontecimento teatral e uma 
consequente reinvenção dos seus códigos respectivos, traduzindo um 
entendimento que ultrapassa a lógica interpretativa do texto dramático, 
abrindo-se a uma prática cénica mais performativa e plural, atenta às diversas 
contribuições da tecnologia, e a um exercício transdisciplinar assente 
numa circulação de gestos e sinais capazes de transformar o palco num 
lugar intensamente lúdico e marcado por acontecimentos imprevistos. As 
poderosas metáforas cénicas ou as paisagens sonoras e visuais que criou ao 
longo da sua carreira implicaram sempre um investimento na exploração das 
articulações produtivas entre o corpo e o movimento, o espaço e a imagem, a 
voz e o som, a palavra e as suas diversas formas de reverberação, conduzindo 
a um profundo “redimensionamento aurovisual do próprio intérprete”, numa 
clara preferência pelo jogo do actor “empenhado, físico, mas de tendência 
abstracizante”.

Inseparável do trabalho criativo é a sua diversificada actividade como 
formador e como gestor cultural. Professor durante alguns anos na Escola 
Superior de Cinema do Conservatório Nacional, Ricardo Pais inclui na sua 
carreira um número expressivo de conferências e seminários, realizados em 
Portugal e no estrangeiro (Londres, Brasil, Itália). Embora a sua experiência no 
domínio da gestão cultural tenha, em rigor, tido início com a ambiciosa rede 
de actividades projectada em torno do espectáculo Ninguém, em 1979-80, ela 
encontrou a sua primeira formulação institucional, em 1984, com Área Urbana, 
Núcleo de Acção Cultural de Viseu, sucedido pelo Fórum Viseu, em 1986. 
Director do Teatro Nacional D. Maria II durante um escasso, mas prometedor, 
período (entre 1989 e 1990), Ricardo Pais assumiria, nos anos de 1992 e 1993, 

as funções de Comissário-Geral de Coimbra Capital de Teatro. A acumulação 
desta experiência tornou natural a sua indigitação para Director do Teatro 
Nacional S. João, em Dezembro de 1995, função na qual seria empossado 
em 1997 e que viria a exercer até ao ano de 2000, e à qual regressaria em 
2002. 1⁄4 PAULO EDUARDO CARVALHO

Ricardo Pais
Ricardo Pais’ discovery and education in theatre has developed through 
a suggestive succession of experiences that seem to have marked, if not 
determined, in a substantial manner, his future creative work. As he himself 
likes to recall, his first theatrical experience was provided by the Grupo Cénico 
of Maceira Liz (where he was born, in 1945), directed by his own father. The 
young Ricardo not only watched their performances, but played an active role 
in the amateur theatre group’s “variety acts”. Of equal importance was his 
later meeting in Viseu with Osório Mateus, at that time a secondary school 
teacher, who put on, among other projects, José Régio’s O Meu Caso, with the 
young Ricardo Pais playing the lead. In Coimbra, between 1964 and 1966, the 
misguided law student was to discover “the site where a performance first 
made me reel”, thanks, above all, to the experience of working as an actor 
with the Argentinean Victor Garcia, who was influential in revealing the stage 
as a “place for plurality of the senses, sound and sight”. Also important in 
this decisive formative period were the prestigious Drama Centre of London, 
the school where Ricardo Pais completed his directing course in 1971. He 
lived in London between 1968 and 1974, where he had the chance to go to a 
great variety of performances. It was also in London that he staged his first 
professional performance, Lorca’s erotic fantasy The Love of D. Perlimplin for 
Belisa in his Garden.

The director returned to Portugal in 1974, and the following year began his 
collaboration with Os Cómicos, in Carl Sternheim’s The Underpants – which 
earned him immediate critical praise –, continuing with Machiavelli’s La 
Mandragola (1976, a text to which he was to return in 1993), Wolfgang Bauer’s 
Magic Matinee, in 1977, and, in the context of a now completely different and 
innovative production, Ninguém, based on Frei Luís de Sousa (1978-79). In the 
following years, at the invitation of a variety of companies and institutions 
and working with an important group of collaborators, Ricardo Pais launched 
himself on an even more varied and personal course. Figuring in this were 
contemporary texts by Portuguese writers (Grupo de Vanguarda, by Vicente 
Sanches, 1991; Arranha Céus, by Jacinto Lucas Pires, 1999; Madame, by Maria 
Velho da Costa, 2000) and by foreigners (Spring’s Awakening, by Wedekind, 
1983; Anatol, by Schnitzler, 1987; Minetti, by Thomas Bernhard, 1990; As 
Lições, based on Ionesco, 1998). His productions also included some of the 
greatest classics in Portuguese theatre (A Tragicomédia de Dom Duardos, 
by Gil Vicente, 1996; Castro, by António Ferreira, 2003) and universal theatre 
(Venice Preserved, by Thomas Otway, 1997; Twelfth Night and Hamlet, by 
Shakespeare, 1998 and 2002). But Ricardo Pais variety of experiments in 
staging also includes providing scenarios for performances (Terceiro Mundo, 
1981), as well as others deriving from not immediately dramatic material, with 
special emphasis on the Portuguese literary tradition (Teatro de Enormidades 
Apenas Críveis à Luz Eléctrica, based on Aquilino Ribeiro, 1985, 1987; Fausto. 
Fernando. Fragmentos., based on Fernando Pessoa, 1988-89, one of his most 
imaginative and inspired creations; Clamor, based on texts by António Veira, 
1994), collaboration work with dance (Só Longe Daqui, 1984, and Presley ao 
Piano, 1988), performances of clearly musical inspiration (Saudades, 1978; 
Cómicos Concertos, 1980; Tanza-Variedades, 1982; Fados, 1994; Mesas, 
Rádios, Pianos, Percussões e Repercussões, 1996; Raízes Rurais, Paixões 
Urbanas, 1997; Músicas para Vieira, 1997; Piano Forte – Para Chopin, 1999; 
Linha Curva, Linha Turva, 1999) and even in the field of opera (Amor de 
Perdição, 1992; The Turn of the Screw, 2001).

Such a variety of experiments illustrates his constant investigation of the 
essential languages of the theatrical experience and a consequent reinvention 
of its respective codes, translating an understanding that goes beyond the 
interpretative logic of the dramatic text, opening up to the more performative 
and plural method of staging, aware of the various contributions that 
technology can make, and a trans-disciplinary exercise based on a circulation 
of gestures and signs capable of transforming the stage into an intensely 
ludic place marked by unexpected happenings. The powerful stage metaphors 
or the sonorous and visual landscapes he has created throughout his career 
have always implied an investment in exploring the productive articulations 
between the body and movement, space and image, voice and sound, the word 
and its various forms of reverberation, leading to a profound “auro-visual re-
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dimensioning of the interpreter himself”, with a clear preference for the play 
of the actor who is “dedicated, physical, but with a tendency to make things 
abstract”.

The wide range of his work as a trainer and cultural manager cannot be 
separated from his creative work. Ricardo Pais was a teacher in the Escola 
Superior de Cinema do Conservatório Nacional for several years, and has 
participated in many conferences and seminars both here in Portugal and 
abroad (London, Brazil, Italy). Although, strictly speaking, his experience as 
a cultural manager began with the ambitious network of activities planned 
around the spectacle Ninguém, in 1979-80, in fact, his first institutional 
formulation of such work was in 1984, with Área Urbana, Núcleo de Acção 
Cultural de Viseu, followed by Fórum Viseu, in 1986. He was Director of the 
Teatro Nacional D. Maria II for a short but promising period (between 1989 
and 1990), and between 1992 and 1993, he was General Commissioner of 
Coimbra Capital de Teatro. With all this accumulated experience, it was only 
natural that he was designated as Director of the Teatro Nacional S. João, in 
December 1995, taking up his post in 1997, where he remained until 2000, and 
where he was to return in 2002. 1⁄4 PAULO EDUARDO CARVALHO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jacinto Lucas Pires 
Nasceu no Porto, em 1974. Vive actualmente em Lisboa. É licenciado em 
Direito. Além de contista e ficcionista, é autor de cerca de uma dezena de 
peças para teatro, encenadas entre 1997 e 2003. Escreveu argumentos para 
curtas-metragens de Pedro Caldas (É Só um Minuto, 1998) e de Fernando 
Vendrell (Almirante Reis e 14 de Fevereiro, 2002). Com Amok adapta para 
a cena textos de S. Zweig, encenados por Luís Gaspar em 2002. Realizou 
ainda a curta-metragem Cinemaamor (1999), com argumento seu, vencedora 
do Prémio dos Cineclubes no Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa 
Maria da Feira. Desde a sua estreia com Universos e Frigoríficos, em 1998, 
Jacinto Lucas Pires vem construindo uma das dramaturgias portuguesas 
mais consistentes da nova geração, marcada pela liberdade formal que 
define parte significativa dos textos escritos para a cena contemporânea. O 
seu amplexo temático é assumidamente urbano ou suburbano, mobilizando 
personagens que confinam com tipologias sociais algo desenquadradas, a 
maior parte das vezes protagonizadas por jovens adultos em busca de uma 
saída para situações de perda e deriva. O primeiro título avançava já com uma 
topografia de cruzamentos pessoais e sociais, ao situar os acontecimentos 
entre a rua e a sucata, numa cidade ao amanhecer. A rulote-casa, a paragem 
de autocarro e a estação de comboios são outros lugares percorridos pelas 
personagens a partir desta peça inaugural, ocasionalmente instaladas num 
“quarto normal”, num jardim ou num gabinete. Em títulos como No Fundo No 
Fundo (2002) e Coimbra B (2003), o autor explora as virtudes dramáticas de 
um elenco assaz concentrado, ao qual não serão alheias as contingências da 
produção teatral, entregando as réplicas a duas figuras apenas. Neste tipo 
de jogos a dois, nos quais o amor opera a redenção possível, a escrita dos 
desencontros urbanos investe na relação entre um elemento masculino e 
um elemento feminino, ora nomeado de forma estrategicamente abstracta 
(Homem-Mulher), ora adquirindo um nome próprio (Alexandra-Floriano). Em 
Coração Transparente (2002), um texto que testemunha a fortuna actual 
das formas breves – escreveu ainda a peça em um acto Ensaiar Nosdrowsky, 
em 2002 –, a concentração do elenco traduz-se num monólogo que tem 
a particularidade de inflacionar a componente metalinguística muito 
presente nos últimos títulos da sua dramaturgia. Em vez de reproduzir o 
mundo, a voz que aqui “se põe a fazer palavras” constitui assim a sua própria 
referencialidade, reconduzindo o sujeito à casa da linguagem. A tematização 
da linguagem acentua-se justamente noutras peças, até regredir à entropia 
multicultural que em Os Dias de Hoje (2003) adquire a forma redundante de 
uma dicção babélica, cruzando referências étnicas, sociais e profissionais. A 
voz começa por se apresentar anónima, emancipada das personagens, para 
depois ser vertiginosamente apropriada por uma miríade de sujeitos, cada 
um deles levando mais longe a operação de contrafacção linguística. A língua 
converte-se aqui num território afluente, no qual se inscreve cada voz em 
absoluta contingência. Veja-se a pergunta que a certa altura alguém lança 
para a cena: “Que língua é essa onde falas?”. Escrever, Falar (2001), a sua 
peça mais impressiva, é também um tratado sobre as traições da linguagem, 
sobre a insustentabilidade de um olhar genuíno que dispensasse as palavras. 
Nicolau e Hugo, duas personagens perseguidas por um passado frustrado, 
protagonizam o diálogo do princípio ao fim. A sua escrita tem entretanto vindo 
a intensificar a relação com o processo de criação e de produção teatrais. 

A sua participação como escritor/dramaturgista nas actividades do grupo 
.lilástico, para o qual escreveu No Fundo No Fundo, Escrever, Falar e Os Dias de 
Hoje, traduz um modelo de criação que sintoniza com concepções de autoria 
e de prática teatral menos tradicionais. Trata-se ainda de manter activo um 
programa de trabalhos aberto a diversas formas de expressão, facto que o 
levou a escrever o texto de Silicone Não (2003), um espectáculo de dança de 
Paulo Ribeiro com o mesmo título. 1⁄4 FERNANDO MATOS OLIVEIR A

Jacinto Lucas Pires
Was born in Porto in 1974, and currently lives in Lisbon. He has a BA in Law. 
In addition to being author of short stories and novels, he penned about 
ten theatre plays, staged between 1997 and 2003. He wrote screenplays for 
short films by Pedro Caldas (É Só um Minuto, 1998) and Fernando Vendrell 
(Almirante Reis and 14 de Fevereiro, 2002). With Amok, he adapted texts by 
Stefan Zweig for theatre, staged by Luís Gaspar in 2002. He also directed 
the short film Cinemaamor (1999), from his own screenplay, prized at 
Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira. Since his début 
with Universos e Frigoríficos (1998), he has been shaping one of the most 
consistent bodies of work of the new generation of Portuguese playwrights, 
marked by the formal freedom that defines a significant part of the texts 
written for the contemporary stage. His thematic scope is overtly urban or 
suburban, mobilising characters that confine with somewhat displaced social 
typologies, often played by young adults trying to find their way out of loss 
and drifting. His first work already presented a topography of personal and 
social crossings, situating its events between a street and a junkyard in a 
dawning city. Since his inaugural play, caravan-houses, bus stops and train 
stations are also frequented by his characters, occasionally installed in a 
“conventional room”, garden or office. In plays such as No Fundo No Fundo 
(2002) and Coimbra B (2003), not indifferent to the contingencies of theatre 
production, the author explores the dramatic virtues of a rather small cast 
by using only two speaking characters. In this kind of game played by two, 
in which love operates the possible redemption, the writing of the urban 
conflicting situations focuses on the relationship between a masculine and 
a feminine element that can either be named in a strategically abstract way 
(Man-Woman), or by using proper names (Alexandra-Floriano). In Coração 
Transparente (2002), a text that testifies the contemporary fortune of succinct 
configurations – he also wrote the one-act play Ensaiar Nosdrowsky (2002) –,
the small cast inspired a monologue that has the particularity of inflating 
the oft-present meta-linguistic component of his latest plays. Instead 
of reproducing the world, the voice that here “finds itself making words” 
thus forms its own referentiality, leading the subject back to the house of 
language. The question of language becomes more prominent in other plays, 
until receding into the multicultural entropy that in Os Dias de Hoje (2003) 
acquires the redundant shape of a Babelic speech, crossing ethnic, social and 
professional references. At the start, the voice presents itself as anonymous, 
disconnected from the characters, and later vertiginously appropriated by 
a large number of individuals, each one pushing the operation of linguistic 
imitation further. Language becomes an affluent territory, in which each voice 
becomes inscribed in absolute contingency. Notice the question that at a 
certain point someone throws onto the stage: “Which language is that one 
where you speak?”. Escrever, Falar (2001), his most impressive play, is also a 
treaty concerning the treacheries of language, the impossibility of a genuine 
gaze that would dispense words. Nicolau and Hugo, two characters haunted 
by a frustrated past, play the dialogue from start to end. Lately, Jacinto Lucas 
Pires’ writing has enhanced the relationship between the theatrical process of 
creation and production. His collaboration as writer/playwright in the activities 
of the .lilástico theatre company, for which he wrote No Fundo No Fundo, 
Escrever, Falar and Os Dias de Hoje, conveys a model of creation attuned with 
less traditional authorial and theatrical practice conceptions. Here, the issue 
of maintaining a program of works open to diverse ways of expression is still a 
concern, a fact that lead him to write the text of Silicone Não (2003), a dance 
show with the same title by Paulo Ribeiro. 1⁄4 FERNANDO MATOS OLIVEIR A
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TEATRO GARIBALDI/COMPAGNIA SUD COSTA OCCIDENTALE [Palermo, Itália]

mPalermu
encenação/directed by ·· EMMA DANTE

elenco/cast ·· GAETANO BRUNO, SABINO CIVILLERI, TANIA GARRIBBA, MANUELA LO SICCO, SIMONA MALATO
direcção técnica/technical direction ·· CRISTIAN ZUCARO
co-produção/co-produced by ·· TEATRO GARIBALDI (Palermo), UNION DES THÉÂTRES DE L’EUROPE, COMPAGNIA SUD COSTA OCCIDENTALE (Palermo)
estreia/opening ·· [11NOV01] TEATRO DELLE BRICIOLE (Parma)

administração de digressão/tour management ·· SANDRA GHETTI
administração/management ·· ORNELLA VANCHERI

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEATRO CARLOS ALBERTO | NOVEMBRO 13 
sábado/saturday ·· 21:30
duração aproximada/playing time ·· 55’
espectáculo legendado em português/performance subtitled in Portuguese

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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La Scimia
[O Símio]
a partir de/based upon ·· TOMMASO LANDOLFI
encenação/directed by ·· EMMA DANTE

texto/text by ·· ELENA STANCANELLI
cenografia/set design ·· MELA DELL’ERBA
desenho de luz/light design ·· TOMMASO ROSSI
elenco/cast ·· GAETANO BRUNO, SABINO CIVILLERI, MANUELA LO SICCO, MARCO FUBINI, VALENTINA PICELLO
técnico/technician ·· IGNACIO BORRAS LOZANO
co-produção/co-produced by ·· CRT – CENTRO DI RICERCA PER IL TEATRO (Milão), TEATRO GARIBALDI (Palermo), UNION DES THÉÂTRES DE L’EUROPE, 
LA BIENNALE DI VENEZIA, COMPAGNIA SUD COSTA OCCIDENTALE (Palermo)
estreia/opening ·· [28SET04] TESE DELLE VERGINI (La Biennale di Venezia)

administração de digressão/tour management ·· SANDRA GHETTI
administração/management ·· ORNELLA VANCHERI

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

RIVOLI TEATRO MUNICIPAL (GA) | NOVEMBRO 14 
domingo/sunday ·· 21:30
duração aproximada/playing time ·· 1:10
espectáculo legendado em português/performance subtitled in Portuguese

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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MPALERMU, RECONHECIDO COM OS PRÉMIOS SCENARIO 2001 E UBU 2002, E LA SCIMIA SÃO 

OS DOIS ESPECTÁCULOS QUE O TEATRO GARIBALDI E A COMPAGNIA SUD COSTA OCCIDENTALE 

TRAZEM AO PORTO. EM COMUM, O CRÉDITO DE ENCENAÇÃO ASSINADO POR EMMA DANTE, 

DRAMATURGA, ENCENADORA E ACTRIZ, CUJO TRABALHO É MARCADO PELA EXPRESSÃO 

BRUTA DE SENTIMENTOS E PELO TRABALHO DE EXPLORAÇÃO DA MEMÓRIA. MPALERMU É UMA 

DUPLA METÁFORA: DA CIDADE DE PALERMO E DA DIFICULDADE EM ENCONTRAR A IDENTIDADE 

NO MUNDO ACTUAL. CINCO ACTORES EM CENA BUSCAM, COM A SUA VOZ E OS SEUS SILÊNCIOS, 

O QUE A ENCENADORA DEFINE COMO UM TEATRO DO IMPOSSÍVEL, QUE FAZ DE PALERMO UMA 

REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DA ALMA DO MUNDO. LA SCIMIA É UM ESPECTÁCULO INSPIRADO 

NA OBRA LE DUE ZITELLE, DE TOMMASO LANDOLFI, ESCRITOR ITALIANO QUE, MAIS DO QUE 

CONTAR HISTÓRIAS, CRIA MITOS. UM TEXTO REVELADOR DA VOCAÇÃO DO AUTOR PARA A 

CRIAÇÃO DE UNIVERSOS FANTÁSTICOS – ALGURES ENTRE A FICÇÃO CIENTÍFICA E A HIPER-

REALIDADE. UMA GALERIA DE PERSONAGENS – EM QUE SE INCLUI A MISTERIOSA E INUSITADA 

PRESENÇA DE UM MACACO – DÁ CORPO A UM ESPECTÁCULO QUE EXPLORA A OPOSIÇÃO ENTRE 

HUMANIDADE E ANIMALIDADE, O BEM E O MAL. 

O TEATRO GARIBALDI FOI CONSTRUÍDO EM 1862 NOS JARDINS DO PALAZZO AJUTAMICRISTO, 

TENDO COMEÇADO POR SER PALCO DE COMÉDIAS POPULARES E PEÇAS BURLESCAS. HOJE 

EM DIA, DO EDIFÍCIO ORIGINAL POUCO MAIS RESTA DO QUE OS TRÊS PILARES EM PEDRA QUE 

SE PODEM VER JUNTO À BILHETEIRA. DEPOIS DE UM DESGASTE PRODUZIDO PELO TEMPO 

E PELA INDIFERENÇA DOS HOMENS, FOI ENCERRADO EM 1967, NÃO SEM ANTES TER SIDO 

SAQUEADO E DESPOJADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÓVEIS. EM 1996, A RUÍNA EM QUE 

SE TRANSFORMARA E QUE É UM SÍMBOLO DA ÉPOCA RENASCENTISTA ITALIANA, É OCUPADA 

E EXPLORADA PELA DUPLA MATTEO BAVERA E CARLO CECCHI, QUE APOSTA NUM TEATRO 

ESSENCIAL, PRIVADO DE TODOS OS SUPORTES CÉNICOS DOS TEATROS TRADICIONAIS, 

FAZENDO DO TEATRO GARIBALDI UM DOS ESPAÇOS CRIATIVOS MAIS CONVINCENTES 

DO PANORAMA TEATRAL ITALIANO. PRECISAMENTE PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS 

INOVADORAS, PASSA A INTEGRAR, EM 2000, A UNIÃO DOS TEATROS DA EUROPA. SOB A 

DIRECÇÃO DE MATTEO BAVERA, DESENVOLVE UMA LINHA DE PROJECTO QUE APROXIMA OS 

MESTRES DA ESCRITA TEATRAL CONTEMPORÂNEA DOS JOVENS AUTORES E ENCENADORES 

ITALIANOS, COM UM LUGAR DE DESTAQUE PARA OS RESIDENTES NA CIDADE. A COMPAGNIA 

SUD COSTA OCCIDENTALE, FUNDADA EM 1999 EM PALERMO, É ACTUALMENTE UM DOS 

GRUPOS RESIDENTES DESTE ESPAÇO. APOSTANDO NA DIVERSIDADE DE EXPERIÊNCIAS DOS 

ACTORES, ESTA COMPANHIA INVESTE NUM PROJECTO DE TRABALHO ARTÍSTICO ABERTO, 

SEM FRONTEIRAS LIMITATIVAS E SEMPRE RECEPTIVO A CONTAMINAÇÕES ARTÍSTICAS, QUE 

REMETE PARA O QUE OS PRÓPRIOS DEFINEM COMO “LIBERDADE INTELECTUAL”.

MPALERMU, WINNER OF THE SCENARIO 2001 AND UBU 2002 PRIZES, AND LA SCIMIA ARE 

THE TWO SHOWS BROUGHT TO PORTO BY TEATRO GARIBALDI AND COMPAGNIA SUD COSTA 

OCCIDENTALE. BOTH HAVE IN COMMON THE DIRECTION OF EMMA DANTE, A PLAYWRIGHT, 

STAGE DIRECTOR AND ACTRESS WHOSE WORK IS CHARACTERISED BY RAW EXPRESSION OF 

FEELINGS AND EXPLORATION OF MEMORIES. MPALERMU IS A DOUBLE METAPHOR: FOR THE 

CITY OF PALERMO AND FOR THE DIFFICULTY IN FINDING IDENTITY IN THE CONTEMPORARY 

WORLD. ON THE STAGE, FIVE ACTORS SEARCH, WITH THEIR VOICES AND SILENCES, FOR 

WHAT THE DIRECTOR CALLS A THEATRE OF THE IMPOSSIBLE, TURNING PALERMO INTO 

A SYMBOLIC REPRESENTATION OF THE ANIMA MUNDI. LA SCIMIA IS A SHOW INSPIRED 

IN LE DUE ZITELLE, BY TOMMASO LANDOLFI, AN ITALIAN WRITER WHO, MORE THAN A 

STORYTELLER, IS A MYTHMAKER. THIS PLAY AMPLY SHOWS ITS AUTHOR’S TALENT FOR 

THE CREATION OF FANTASTIC UNIVERSES, SOMEWHERE BETWEEN SCIENCE FICTION AND 

HYPER-REALITY. A SERIES OF CHARACTERS – INCLUDING THE MYSTERIOUS AND UNUSUAL 

PRESENCE OF A MONKEY – FLESH OUT A SHOW THAT EXPLORES THE OPPOSITION BETWEEN 

HUMANITY AND ANIMALITY, GOOD AND EVIL. 

THE TEATRO GARIBALDI WAS BUILT IN 1862, IN THE PALAZZO AJUTAMICRISTO GARDENS, 

AND SHOWED POPULAR COMEDIES AND BURLESQUE PLAYS. NOWADAYS, LITTLE IS LEFT OF 

THE ORIGINAL BUILDING, APART FROM THE THREE STONE PILLARS NEXT TO THE BOX-OFFICE. 

AFTER A LONG DECAY, DUE TO THE RAVAGES OF TIME AND PUBLIC INDIFFERENCE, IT WAS 

CLOSED IN 1967, AFTER BEING EMPTIED OF ALL ITS MOVABLE COMMODITIES. IN 1996, ITS 

RUINS WERE OCCUPIED BY MATTEO BAVERA AND CARLO CECCHI, WHO WORK ON AN ESSENTIAL 

THEATRE, STRIPPED OF ALL TRADITIONAL SCENIC FEATURES, WHICH HAS TURNED TEATRO 

GARIBALDI INTO ONE OF THE MOST CONVINCING CREATIVE SPACES IN ITALIAN THEATRE. IT 

WAS PRECISELY ITS INNOVATIVE FEATURES THAT MADE IT A MEMBER, IN 2000, OF THE UNION 

OF THE THEATRES OF EUROPE. UNDER THE DIRECTION OF MATTEO BAVERA, IT PURSUES A 

PROJECT OF BRINGING TOGETHER THE MASTERS OF CONTEMPORARY THEATRICAL WRITING 

AND YOUNG ITALIAN AUTHORS AND STAGE DIRECTORS, ESPECIALLY THOSE WHO LIVE IN 

PALERMO. THE COMPAGNIA SUD COSTA OCCIDENTALE, FOUNDED IN 1999 IN THIS SAME 

CITY, IS CURRENTLY ONE OF THE GROUPS THAT SHARE THE THEATRE’S FACILITIES. USING 

ACTORS FROM DIFFERENT BACKGROUNDS, THIS COMPANY PURSUES A PROJECT OF OPEN 

ARTISTIC WORK, WITH NO LIMITING BOUNDARIES AND ALWAYS RECEPTIVE TO ARTISTIC 

CONTAMINATION, IN THE SPIRIT OF WHAT ITS MEMBERS CALL “INTELLECTUAL FREEDOM”.

mPalermu
EMMA DANTE

“Há momentos em que a verdade se nos revela inteiramente, sem a nossa 
intervenção. Eu vi aquele mar agora iluminado por um sol de Inverno, um 
mar azul e longínquo entre os poucos barcos imóveis; eu vi como se não 
estivesse ali, na carruagem, mas noutro sítio qualquer, no ar – vi o que havia 
nos olhos deles, agora que o navio se erguia, vazio, no porto, e distante, 
quase desesperada, chegava a hora de uma nova viagem – o remorso surdo 
de ter já gasto toda a existência, desenrolado o novelo até ao último pedaço 
de fio.” A .  M.  ORTESE

Palermo. Se a cidade tivesse um corpo, usá-lo-ia para se esquivar. A quê? 
A tudo. Para não ser agarrada, ou identificada. O paradoxo de um lugar que 
possui cheiros, sabores e cores inconfundíveis, mas que escapa a qualquer 
definição.

Possui vozes remotas que provêm de vielas escuras, cantigas, barulhos, 
histórias gritadas por rostos perdidos, rostos vazios e espantados de gente 
que jamais espantaria fosse quem fosse. Mas o seu símbolo, o seu brasão, é 
o silêncio.

Estamos a falar sobre este silêncio, esta quietude, de uma distância 
encurtada, familiar, estamos à espera que a conspiração do silêncio se 
torne uma qualidade, um aspecto característico do temperamento de 
alguém. De interiores e exteriores divididos por um limiar que não pode ser 
atravessado. De gestos perfeitamente formados dentro da cabeça, mas que 
não conseguem passar aos músculos, ao sangue, como filhos por nascer, 
eternamente alimentados por mulheres eternamente grávidas. Em Palermo 
não realizamos actos, construímos cerimónias, não fazemos discursos, mas 
alguém agirá de modo retórico, citando, piscando o olho, aludindo… É a cidade 
do desperdício e do supérfluo, da decoração magnificente pousada sobre a 
decadência como uma coroa.

Este teatro do impossível, que faz de Palermo uma espécie de 
representação simbólica da alma do mundo, sempre em movimento, sempre 
a morrer, é a nossa peça.

Cinco actores no palco. Cinco parentes, sujeitos a esta lei que lhes foi 
imposta. Uma família. Uma tarefa: representar. Atravessar o limiar, pôr um pé 
à frente do outro e caminhar. Para fora. Para a rua. Caminhar. Ser inteiramente 
observado. Esquecer o impulso, a rotura das sombras assimétricas coladas às 
paredes. Atulhar a alma para evitar que se escape a voar no preciso momento 
em que abrimos a porta. Inventar mentiras de modo a destruir o sentimento 
de desrazão que nos paralisa antes de cada gesto. Cinco actores que são uma 
família, e nós observando-os. 1⁄4
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Revelação palermitana em duas peças fulgurantes
JE AN-LOUIS PERRIER *

No fim de um Outono solidário com o movimento dos intermitentes, aos quais 
dedicou vinte e seis espectáculos, o Lieu Unique retomou a orientação da 
sua programação, sem em nada abrandar a vigilância. Janeiro acaba com um 
ciclo consagrado ao jovem teatro italiano. Depois da companhia Motus, que 
apresentou um Splendid’s inspirado em Genet, nos salões do hotel Duchesse-
Anne; depois de Twin Rooms, irónico reflexo vídeo-teatral de água-de-rosas 
em formato Berlusconi; eis a companhia siciliana Sud Costa Occidentale, 
com mPalermu e Carnezzeria (estreia francesa): duas peças curtas, 
incandescentes, de perfeita maturidade, duas narrativas em forma de conto, 
que iluminam com múltiplos feixes alguma sórdida “gravidade” mediterrânica. 

mPalermu, em dialecto, significa “em Palermo”, no interior da cidade, 
“no seu coração”, esclarece a encenadora Emma Dante. Cinco corações 
oprimidos revelam-se na auscultação de uma família qualquer, para sempre 
bloqueada na sua própria casa à hora da passeggiata dominical, por falta de 
sapatos apresentáveis. Imagem de uma sociedade curtida no seu orgulho, 
que parece cultivar a renúncia, mais do que viver, num simulacro desesperado, 
a verdadeira vida da verdadeira cidade, nos seus rumores, nos seus sabores. 
E no momento em que um dos corações se interrompe, quatro bocas, abertas 
até à laceração, saúdam, num interminável grito mudo, a fatalidade de uma 
ordem sem piedade.

Os cinco actores não procuram particularmente encarnar avós, pais ou 
filhos. A diferenciação e as hierarquias são apagadas pela sua idêntica 
juventude. As suas personagens parecem-se umas com as outras à força de 
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terem sido polidas pelas mesmas convenções de uma intolerância rústica, 
onde só o movimento pode traduzir uma sociedade imobilizada; só o tumulto 
pode exprimir a omertà [lei do silêncio].

A boca arredondada pelo grito mudo, assombro perante a morte 
pressentida, consentida por antecipação, abre Carnezzeria (talho), como em 
fusão-encadeamento com a peça anterior. A boca pertence a uma jovem 
mulher em vestido de noiva, pesadamente grávida, acompanhada pelos 
seus três irmãos em direcção a um altar indefinível. Os seres são ainda mais 
frustes do que antes, vestidos como pastores endomingados descidos das 
colinas. Entregam-se a jogos em forma de rituais, cascata de humilhações 
diversas, que avançam em crescendo em direcção à violência, que rebenta na 
revelação do trauma – os abusos do pai sobre os seus filhos –, e no decurso de 
uma verdadeira cena de possessão colectiva. A irmã ficará pregada à estaca 
do casamento, como uma cabra no engodo do lobo.

Emma Dante exigiu que as duas peças fossem apresentadas na versão 
original não legendada, apesar de mPalermu ser em palermitano, idioma 
incompreensível na península. A sinopse distribuída à entrada é coerente com 
o projecto. Porque toda a arte de Emma Dante e dos seus actores – co-autores 
de cada peça – consiste na invenção de uma poética visual, baseada num jogo 
muito físico, onde a palavra se torna um elemento quase tão corporal como 
os outros. Com perfeita cortesia, os autores não deixam de fazer escorregar 
aqui e ali algumas palavras francesas, que iluminam a profusão de imagens 
elípticas, à base de gestos simples levados ao excesso. Cada mímica parece 
provir de um terreno tão antigo como o da commedia dell’arte, ao serviço de 
dramas tão teatralmente verdadeiros que seria impensável não os rever, muito 
depressa, em França. 1⁄4

* “Révélation palermitaine en deux pièces fulgurantes”. Le Monde. (30 Janv. 2004).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na ilha de mPalermu sem vias de saída
GOFFREDO FOFI  *

mPalermu, da Compagnia Sud Costa Occidentale, merece os consensos 
que conquistou e os prémios que recebeu. A sua originalidade e raridade 
têm vários aspectos. O primeiro, especificamente teatral, é a reinvenção de 
uma epopeia que não é revival populista (como surge, digamos, em muitos 
discípulos de Fo e muitos actores-narradores que, quer queiram quer não, 
acabam na hipocrisia e no frenesim pedagógico-ideológico) nem marx-
brechtiana (em vista de que revolução?), mas de adesão-confronto, de 
pertença e crise de pertença, de dentro-fora do sujeito narrado que consegue 
tornar incandescente a sua matéria, e portanto o belo e o tremendo de uma 
condição social e cultural como é a do sub-proletariado palermitano.

Se Emma Dante e os seus amigos tiveram modelos, estes são, podemos 
dizer, quase inconscientes, e são os mesmos que, de todo inconscientemente, 
os protagonistas de Tano impuseram ao imaginário de Roberta Torre, 
plagiando-a. O modelo inconsciente é a “vastasata”, forma teatral popular 
crescida nos pátios da Palermo do centro entre os séculos XVIII e XIX, cujo 
texto mais famoso, trazido à luz pelo grande etnólogo Cogghiara, se chama 
U curtigghio di li raunisi (O Pátio dos Aragoneses), um pátio que existia e 
existe ainda no coração do bairro do Capo, que há alguns anos foi traduzido 
em palermitano moderno pelo poeta Ignazio Buttitta e de que a televisão fez 
um espectáculo em homenagem a Franco Franchi protagonista, que com 
Ingrassia foi um dos últimos continuadores da “vastasata”. A diferença em 
relação a Roberta Torre reside, porém, num facto fundamental, pois Roberta é 
de Milão, e a sua adesão àquela cultura não pode ser senão irónica, enquanto 
que a de Emma é mais interior e complicada. Nevrótica e odiosamente.

Mas o que tem a ver a etnologia, e o sub-proletariado palermitano, com o 
teatro moderno, ou pós-moderno, que nos enche de satisfação, dirá a meia 
dúzia de leitores-frequentadores-teatrais de Santarcangelo 2002 (2002!!!) 
e deste jornal? Tem a ver, tem a ver, e se não entenderem isto pior para vós, 
eurocêntricos ou usacêntricos sem centro de gravidade e em fortíssima crise 
de identidade. Se derem a volta ao mundo, vão entender.

Emma Dante ama as suas personagens, Emma Dante sabe que a pertença 
é impossível mas não pode deixar de sofrer ao compreender um fechamento 
que sabe a condenação e também, às vezes, a auto-condenação.

mPalermu é triplamente insular: o sub-proletariado dentro de Palermo é 
uma ilha de sobrevivência; Palermo é uma ilha no interior da Sicília; a Sicília é 
uma ilha em relação à Itália, à Europa e ao mundo. O ponto de partida é este, 
e o seu grupo desenvolve-o com poética coerência (e poética incoerência, 

porque a poesia nem sempre precisa de coerência), sem mitificações e sem 
menosprezos, sem lamentos e sem repulsas.

mPalermu é uma pequena obra-prima do teatro italiano destes anos, e é 
certamente a obra-prima do teatro siciliano desde há muitos e muitos anos; 
talvez desde os de Pirandello, mas também de Grasso e de Musco. Mas engata 
num outro teatro, precisamente na “vastasata”, e contamina-o com o nosso 
presente. Porque, se virmos bem, também nós somos uma ilha dentro de uma 
ilha dentro de uma ilha, e o mar, onde ainda existe, não conseguimos alcançá-
lo, não conseguimos sair das nossas forçadas ou voluntárias, mas douradas, 
prisões. Não conseguimos alcançá-lo; e, depois, para ir onde? 1⁄4

* “Nell’isola di mPalermu senza vie d’uscita”. Il Quaderno del Festival. Santarcangelo: Santarcangelo 

dei Teatri (Lug. 2000).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Scimia
EMMA DANTE

O “símio” realiza o milagre. Desce da cruz e encarna.
Animal cheio de vitalidade, põe em prática uma verdadeira revolução em torno 
do altar e dos dois jovens padres. Desarruma os bens sagrados, espalha a 
desordem. Perturba a fé das duas mulheres devotas. Lilla e Nena impuseram a 
si próprias uma vida de penitência e oração: comungam todos os dias, lavam-
se com água benta e mandam dizer missas a cada amanhecer. Mas não 
perdoam ao seu animal.
Pecou, logo deve morrer.

Com a estupidez do seu corpo e a sua vileza, com todo o seu ser movido por 
impulsos e desejos, o “símio” enfrenta Deus, revestindo aquela simulação de 
sacralidade. O padre Alessio reconhece-o e, com uma expressão imbecil de 
infinita compaixão, cai aos seus pés, ajoelhado.

Desencadeia-se assim um confronto violentíssimo entre os dois padres, 
uma apaixonada discussão teológica em que o livre-arbítrio impõe a 
condenação inexorável.

O “símio” é uma criatura de Deus e é outro corpo tomado de empréstimo 
para contar, desde há séculos, a mesma história. 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Um reino às avessas
ELENA STANCANELLI

O teatro vive numa busca contínua de palavras adequadas. De uma linguagem 
que possa resistir ao impacto com os corpos dos actores e dos espectadores, 
com as luzes e a escuridão. Uma linguagem que narre o mundo à nossa 
volta, já que o palco ridiculariza a arqueologia lexical, mas contém esse génio 
poético mítico que salva a arte cómica da representação de cair no ridículo, 
um perigo que espreita por detrás de cada cenário. Tommaso Landolfi, 
escritor, poeta e tradutor, um homem de grande cultura que pôde dedicar a sua 
existência e doar o seu talento a esforços literários que foram frequentemente 
um fracasso, é um autor muito amado por alguns e totalmente ignorado 
pela grande maioria. É um autor italiano com uma particular vocação para o 
fantástico, abandonando-se a sonhos horríficos e a um quotidiano burguês 
anódino; porém, revela-se espantosamente mundano na sua liberdade para 
conceber paisagens literárias marcadas pela ficção científica e por uma hiper-
realidade que continuam a ser uma fonte constante de admiração. Tantas 
maravilhas são por vezes difíceis de suportar, e Landolfi foi frequentemente 
considerado “excessivo”. Mas é precisamente deste “excesso” que o teatro 
precisa. Le due zitelle (As Duas Solteironas), possivelmente o seu romance 
mais conhecido, conta a história de duas mulheres, iguais a tantas mulheres 
que conhecemos, que se mantêm fechadas em casa, receosas da mais 
pequena corrente de ar que, a partir de certa idade, só pode ser um sinal de que 
o fim está perto. Nos seus quartos, cujas portas só raramente se abrem para 
logo se fecharem, as mulheres deixam atrás de si um cheiro cediço a bolor. Lá 
fora, no jardim, sente-se o perfume dos eucaliptos, que dissimula mal o eterno 
odor de um mosteiro. Neste mundo, que é uma espécie de reino às avessas, o 
soberano é um macaco. 

Le due zitelle é a história de uma sexualidade castigada, reprimida, 
destruída. De uma feminilidade perdida, inacessível. Como aquelas 
antiquíssimas múmias egípcias que se dissolvem ao primeiro contacto com a 
luz, desaparecendo e alcançando finalmente a morte. Tudo isto nos é narrado 
na linguagem extraordinária de Landolfi; com uma habilidade diabólica, o 
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autor constrói um campo semântico claustrofóbico, um enclave linguístico, 
para nos contar o que acontece dentro daquela casa, opondo essa linguagem 
às evasivas lexicais de uma dupla de padres, os únicos visitantes ocasionais, 
que deverão julgar e condenar o macaco pelo crime de sacrilégio. Landolfi, 
como todos os grandes escritores, não conta histórias – constrói mitos. 
Cenários de morte, personificados por actores de fisionomias precisas, 
móveis, a um passo da desintegração. Como Medeia, Angélica e Orlando, o 
Capitão Ahab, Pinóquio.

La Scimia é uma peça inspirada no romance de Landolfi, cujas 
personagens são as duas solteironas, os dois padres, a criada e, obviamente, 
o macaco. Mas quem é o macaco? “Esse ‘macaco’ era obviamente um 
macaco, com todos os atributos exteriores e as qualidades aparentes da sua 
raça; era uma criatura misteriosa”, diz-nos Landolfi. Precisamente porque 
era um animal – exactamente porque nós somos homens e mulheres. Todos 
temos o crisma do mistério marcado na pele. A vertigem extrema da vida 
quotidiana, do amor e da morte, é o tema de La Scimia.  1⁄4

O “símio” e o mistério da encarnação
RENATO PAL AZZI  *

Inspirando-se numa novela de Tommaso Landolfi, Le due zitelle, Emma 
Dante encontra material para continuar a explorar um universo de ritos 
claustrofóbicos e sombria repressão sexual, acrescentando-lhe um toque de 
blasfémia mordaz e, ao mesmo tempo, paradoxalmente sagrada. O escritor 
está distante, pela língua e pela formação intelectual, daquele “profundo Sul” 
que é tão caro à encenadora siciliana, mas na história das duas velhas beatas, 
cujo símio foge de noite para a igreja ao lado, para devorar hóstias e manipular 
os acessórios da missa, cruzam-se odores de enxofre e ecos de devoção 
maníaca, de ressonância inconfundivelmente mediterrânica.

A breve mas fulminante oportunidade da história abre perspectivas 
metafísicas inquietantes. Aos olhos das suas fanáticas donas, o símio 
cometeu um sacrilégio, pelo que é entregue a dois padres para ser 
julgado e condenado à morte, mas o menos dogmático dos dois vê nele, 
provocatoriamente, não apenas a cândida inconsciência do animal mas uma 
expressão obscura da vontade e, talvez até, da presença divina. O episódio 
torna-se, assim, o pretexto para uma atormentada reflexão sobre o livre-
arbítrio, a inocência e a culpa, sobre o próprio mistério da Encarnação.

Emma Dante, no seu espectáculo austero e intensíssimo, apresentado no 
Festival de Veneza, vai de facto absolutamente mais longe: imagina que o 
bichinho, em fuga, salta para cima de uma cruz, assumindo por instantes a 
pose de um Cristo morto. Emblematicamente, acrescenta ao seu trabalho, 
qual epígrafe, o trecho de Os Irmãos Karamazov – em que o Grande Inquisidor 
se dirige ao presumível Messias regressado, dizendo-lhe: “Não quero saber se 
Tu és Ele ou apenas uma forma d’Ele, mas amanhã mesmo condenar-Te-ei e 
farei com que ardas na fogueira” –, conjecturando imprevisíveis semelhanças 
entre o processo do símio e a verdadeira crucificação.

Como é seu costume e estilo pessoal, a encenadora não exprime todas 
estas coisas através de uma preparação minuciosa do texto, aponta antes 
para a lancinante fisicalidade das imagens, para uma partitura gestual 

concisa e pungente: num cenário quase nu, um toldo branco ao fundo, 
uma mesa que se transforma em altar, as palavras reduzidas ao mínimo. E, 
contudo, a rude essencialidade da acção consegue alcançar uma insólita 
densidade de pensamento, uma profundidade, digamos, filosófica – ainda que 
implícita, alusiva – unida a uma cruel observação antropológica.

Aos movimentos repetitivos e desarticulados das duas solteironas, à 
sua desajeitada prostração por terra, engolindo rosários, cabe a tarefa de 
evocar uma fé obtusa, um pouco pagã, nas suas histéricas renúncias. Os 
seus tremores de tarantismo, a lascívia com que, rezando, baixam as calças 
ou descobrem partes do corpo, sugerem uma sensualidade mortificada, 
arrancada aos apelos do instinto. Instinto esse que parece dissimuladamente 
aflorar em pequenas semelhanças com o símio, como o acto de se catarem 
reciprocamente. E mais do que qualquer outro discurso, vale o eloquente 
paralelismo entre os impulsos tresloucados do quadrúmano e as liturgias 
mecânicas dos zelosos encarregados do culto.

Significa, então, que a encenadora aceita um desafio dos mais insidiosos 
para quem faz teatro, ou seja, dar vida cénica a um símio, com todos os riscos 
de cair no lugar-comum que isso acarreta. E sai-se excelentemente, pois o 
actor Gaetano Bruno, nu, hirsuto, não só foge à fácil imitação, esboçando uma 
estranha criatura, ao mesmo tempo animal, homem primordial e ícone cristão, 
como se torna absolutamente lancinante no momento da sua condenação. 1⁄4

* “La ‘scimia’ e il mistero dell’incarnazione”. Il Sole 24 Ore. (3 Ott. 2004).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emma Dante por Emma Dante

A minha evolução artística começa com um inventário de existências, 
composto por corpos de actores. A sua relação de identidade é fundamental 
para a representação e a reflexão; os actores são tudo, enchem o palco 
espacial e temporalmente. Têm de ser capazes de se transformar nas 
árvores de uma floresta inteira e de fazer fluir pelo chão toda a água do 
mar. O ponto de partida para esta exploração é bastante complexo e difícil, 
já que começa essencialmente com o pecado e com o pior de si que o 
actor deve oferecer como gesto de amor. Seja o que for que ele tenha a 
dizer, deve dizê-lo completamente, não pode limitar-se a sugeri-lo, deve 
entrar em confronto com todo o seu ser e superar o sentido de ridículo que 
constitui um obstáculo ao encontro criativo. Se, ao fazer um pequeno gesto, 
o actor compreender inteiramente a sua experiência pessoal, poderá então 
compreender a experiência do mundo. Qualquer representação desprovida 
deste tipo de utilidade é nociva. Mas a busca do método, da poética e dos 
resultados não pode ser rápida, requer um processo de elaboração demorado 
e profundo, requer atenção, rigor, sacrifício. As dificuldades que emergem 
durante os ensaios, alimentando continuamente um sentido de confusão 
e impotência, constituem o único veículo possível para alcançar a força 
criativa que ultrapassa a visibilidade fácil das imagens para atingir em pleno 
o coração dos seus recipientes. Os actores e os espectadores devem poder 
encontrar-se na zona de sombra, onde se suspende cada juízo sobre o bem 
e o mal, onde aqueles que auscultam o fundo das suas almas são capazes 
de aceitar plenamente a existência da dúvida. Tudo está em evolução, tudo 
está ainda por acontecer, não há acordos privados, não pode haver certezas a 
priori. É apenas aí onde o teatro acontece, desenterrando corajosamente os 
conteúdos emocionais mais profundos da representação, que o inesperado 
e os limites dessa experiência se tornam necessários para superarmos 
a nossa solidão. Eu e os meus jovens companheiros da Compagnia Sud 
Costa Occidentale, e apesar da falta de espaços e da ausência de condições 
administrativas favoráveis, procuramos fazer com que o nosso desconforto 
dê frutos, e trabalhamos sem parar, por vezes seis meses de seguida, num 
único projecto, convictos de que aquilo que parece sensacional e prende a 
atenção não é o mais importante. É essencial para nós pôr os nervos a nu, 
aguardar silenciosamente um certo tipo de ouvinte, que não nos julgará. Pois 
o julgamento é uma forma retórica. Desejamos simplesmente falar daquilo 
que somos, daquilo que temos dentro de nós, uma forma de ser que nos 
desintegra e nos preenche com as suas contradições, com os opostos que 
transportamos connosco todos os dias: senso comum e loucura, força e 
fraqueza. Se eu tivesse de exprimir um pensamento para definir a minha ideia 
de teatro, diria: uma situação gera um sentimento e, desse modo, uma acção 
voluntária, tal como a vida, nem mais nem menos. Diria também que se o 
contrário fosse verdade, teria o mesmo valor, já que o teatro está um passo à 
frente de qualquer definição ou certeza. 1⁄4



22 23

SCHAUSPIELFRANKFURT [Frankfurt, Alemanha]

Die Glasmenagerie
[O Jardim Zoológico de Cristal]
de/by ·· TENNESSEE WILLIAMS

Zerbombt
[Ruínas]
de/by ·· SARAH KANE

encenação/directed by ·· ARMIN PETRAS

[Die Glasmenagerie] | tradução/translated by ·· JÖRN VAN DYCK
elenco/cast ·· HILKE ALTEFROHNE, SUSANNE BÖWE, OLIVER KRAUSHAAR, ANDREAS LEUPOLD
duração aproximada/playing time ·· 1:30

[Zerbombt] | tradução/translated by ·· NILS TABERT 
elenco/cast ·· HILKE ALTEFROHNE, OLIVER KRAUSHAAR, ANDREAS LEUPOLD
duração aproximada/playing time ·· 1:15

cenografia/set design ·· SUSANNE SCHUBOTH | figurinos/costumes ·· BERND SCHNEIDER
desenho de luz/light design ·· MICHAEL BISCHOFF | dramaturgia/dramaturgy ·· SIBYLLE BASCHUNG
assistência de encenação/direction assistance ·· KERSTIN LENHART
assistência de cenografia e figurinos/set design and costumes assistance ·· NORGARD KRÖGER
técnicos de palco, luz e som/stage, light and sound technicians ·· STEVE WAGNER, MARCEL HEYDE, MATTHIAS RÖSSLER
adereços/props ·· USCHI TRELLA | maquilhagem/make-up ·· BERNHARD SPRINGER
guarda-roupa/wardrobe ·· ULLA BIRKELBACH

produção/produced by ·· SCHAUSPIELFRANKFURT 
estreia/opening ·· [25SET03] SCHAUSPIELFRANKFURT (schmidtstrasse 12)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEATRO HELENA SÁ E COSTA | NOVEMBRO 13+14+15 
sábado e domingo/saturday and sunday ·· 17:00 | segunda-feira/monday ·· 21:30
espectáculo legendado em português/performance subtitled in Portuguese

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



24 25

DOIS TEXTOS SINGULARES DA ESCRITA CONTEMPORÂNEA ANGLO-SAXÓNICA DÃO ORIGEM A 

DOIS ESPECTÁCULOS DISTINTOS QUE PARTILHAM, PORÉM, O MESMO CENÁRIO, OS MESMOS 

ACTORES, A MESMA NOITE DE TEATRO, ENFIM. THE GLASS MENAGERIE, DE TENNESSEE 

WILLIAMS, E BLASTED!, DE SARAH KANE, DÃO CONTEÚDO A UM ESPECTÁCULO DUPLO, ONDE 

AFINAL PODEMOS IDENTIFICAR UM TEMA COMUM: PORQUE SERÁ O AMOR IMPASSÍVEL DE 

PLENITUDE? COMO SE TRANSFORMA O AMOR EM DESPOTISMO?; A CONFIANÇA MÚTUA EM 

TIRANIA? QUAL É O PAPEL DO NÚCLEO FUNDAMENTAL DA SOCIEDADE BURGUESA: A FAMÍLIA? 

É UMA ZONA DE SEGURANÇA OU UMA PRISÃO? É UM ABRIGO DE FELICIDADE ÍNTIMA E 

HARMONIA? 

ARMIN PETRAS ESTÁ ENTRE AS ESTRELAS MAIS PREEMINENTES DO TEATRO ALEMÃO. 

NASCEU EM BERLIM LESTE EM 1964 E AÍ FEZ OS SEUS ESTUDOS EM ENCENAÇÃO. 

MUDOU-SE PARA BERLIM OCIDENTAL EM 1988 E TRABALHOU EM MUITOS DOS MAIS 

IMPORTANTES TEATROS ALEMÃES ATÉ SER DESIGNADO ENCENADOR RESIDENTE NO 

SCHAUSPIELFRANKFURT, EM 2001. SOB O PSEUDÓNIMO DE FRITZ KATER, É AUTOR DA PEÇA 

ZIT ZU LIEBEN, ZEIT ZU STERBEN, CONSIDERADA PELA REVISTA THEATER HEUTE COMO A 

MELHOR PEÇA DE 2003. ENTRETANTO, ESCREVEU JÁ UMA SEGUNDA, WE ARE CAMERA, QUE 

TEM ESTREIA PREVISTA NO BERLIN THEATERTREFFEN.

DIRIGIDO DESDE A TEMPORADA 2001/2002 POR ELISABETH SCHWEEGER, O 

SCHAUSPIELFRANKFURT POSSUI UMA COMPANHIA RESIDENTE DE TRINTA ACTORES 

E CONTA COM A COLABORAÇÃO REGULAR DE ALGUNS DOS MAIS RECONHECIDOS 

NOMES DA CENA TEATRAL ALEMÃ. OS ESPECTÁCULOS DISTRIBUEM-SE ENTRE O PALCO 

PRINCIPAL, O PEQUENO AUDITÓRIO E O SCHMIDTSTRASSE 12, ESPAÇO VOCACIONADO 

PARA O TRABALHO DE JOVENS ENCENADORES COMISSARIADO POR ARMIN PETRAS. ESTA 

ESTRUTURA PRODUZ, CO-PRODUZ E ACOLHE ESPECTÁCULOS QUE PROCURAM OLHAR O 

SEU TEMPO DE UMA FORMA SINGULAR E QUE PROPÕEM NOVAS FORMAS DE TRABALHO 

ARTÍSTICO, TOMANDO AMPLAMENTE PARTIDO DA COLABORAÇÃO INTERNACIONAL. A 

PROGRAMAÇÃO DA TEMPORADA EM CURSO CENTRA-SE NA QUESTÃO DA IDENTIDADE SOB 

O SIGNO DA GLOBALIZAÇÃO. UMA DAS ÁREAS A QUE A SUA DIRECTORA CONFERE MAIOR 

IMPORTÂNCIA É A DO TRABALHO EM COLABORAÇÃO NAS FRONTEIRAS ENTRE A ARTE, OS 

NOVOS MEDIA, O MUNDO ECONÓMICO E O POLÍTICO. O PROGRAMA MISTURA ASPECTOS 

ANALÍTICOS COM OUTROS CENTRADOS NA MATÉRIA MAIS ESPECIFICAMENTE TEATRAL, 

ASSIM CRIANDO UM EQUILÍBRIO ENTRE O REPORTÓRIO CLÁSSICO DE UM TEATRO MUNICIPAL 

E AS OPORTUNIDADES OFERECIDAS PELA NOVA ESCRITA CÉNICA. EM PARCERIA COM O 

HESSISCHEN STAATSTHEATER WIESBADEN, O SCHAUSPIELFRANKFURT É RESPONSÁVEL 

PELO NEUE STÜCKE AUS EUROPA – NOVA DESIGNAÇÃO PARA A ANTIGA BONNER BIENNALE –, 

UM DOS MAIS IMPORTANTES FESTIVAIS EUROPEUS DE DRAMATURGIA CONTEMPORÂNEA. É 

UM DOS MAIS RECENTES MEMBROS DA UTE, TENDO SIDO ADMITIDO EM 2003.

TWO UNIQUE CONTEMPORARY ENGLISH-LANGUAGE PLAYS ARE THE SOURCE OF TWO 

DISTINCT SHOWS, WHICH NONETHELESS SHARE THE SAME SET, ACTORS AND THEATRE 

NIGHT. TENNESSEE WILLIAMS’ THE GLASS MENAGERIE AND SARAH KANE’S BLASTED! ARE 

THE MATERIALS OF THIS DOUBLE SHOW, IN WHICH A COMMON SUBJECT CAN BE FOUND: 

WHY DOES LOVE NEVER REACH ITS FULLNESS? HOW DOES LOVE BECOME DESPOTISM, AND 

MUTUAL TRUST, TYRANNY? WHAT IS THE ROLE OF THE FAMILY, BOURGEOIS SOCIETY’S 

BASIC CORE? IS IT A SAFETY ZONE OR A PRISON? IS IT A WARM HAVEN OF HAPPINESS 

AND HARMONY? ARMIN PETRAS IS ONE OF GERMAN THEATRE’S MAJOR STARS. HE 

WAS BORN IN EAST BERLIN, IN 1964, AND IT WAS ALSO IN THAT CITY THAT HE STUDIED 

THEATRE DIRECTING. HE MOVED TO WEST BERLIN IN 1988, AND WORKED IN MANY OF THE 

MOST IMPORTANT GERMAN THEATRES UNTIL HE BECAME IN-HOUSE DIRECTOR OF THE 

SCHAUSPIELFRANKFURT, IN 2001. UNDER THE PSEUDONYM FRITZ KATER, HE WROTE ZIT ZU 

LIEBEN, ZEIT ZU STERBEN, THE BEST PLAY OF 2003 ACCORDING TO THE MAGAZINE THEATER 

HEUTE. HE HAS ALREADY WRITTEN A SECOND PLAY, WE ARE CAMERA, WHICH WILL OPEN 

SOON AT THE BERLIN THEATERTREFFEN.

UNDER THE ARTISTIC DIRECTION OF ELISABETH SCHWEEGER SINCE THE 2001/2003 

SEASON, THE SCHAUSPIELFRANKFURT HAS AN IN-HOUSE COMPANY OF THIRTY ACTORS 

AND WORKS REGULARLY WITH SOME OF THE MOST RESPECTED NAMES IN THE GERMAN 

THEATRICAL SCENE. ITS PRODUCTIONS ARE DIVIDED BETWEEN THE MAIN STAGE, THE 

SMALL AUDITORIUM AND THE SCHMIDTSTRASSE 12, A SHOWCASE FOR THE WORK OF YOUNG 

DIRECTORS, COMMISSIONED BY ARMIN PETRAS. THIS STRUCTURE PRODUCES, CO-PRODUCES 

AND HOSTS SHOWS THAT TRY TO PRESENT A DIFFERENT VIEW OF THEIR TIME, WHILE 

PROPOSING NEW FORMS OF ARTISTIC WORK, LARGELY BY RESORTING TO INTERNATIONAL 

CO-OPERATION. ITS CURRENT PROGRAMMING FOCUSES ON THE ISSUE OF IDENTITY IN TIMES 

OF GLOBALISATION. ONE OF ELISABETH SCHWEEGER’S MAIN INTERESTS IS COLLABORATIVE 

WORK ON THE FRONTIERS BETWEEN ART, THE NEW MEDIA AND THE ECONOMIC AND 

POLITICAL WORLDS. THIS SEASON’S PROGRAM BLENDS ANALYTICAL ASPECTS WITH MORE 

SPECIFICALLY THEATRICAL ONES, THUS CREATING A BALANCE BETWEEN THE CLASSIC 

REPERTOIRE OF A MUNICIPAL THEATRE AND THE OPPORTUNITIES THE NEW SCENIC 

WRITING OFFERS. TOGETHER WITH THE HESSISCHEN STAATSTHEATER WIESBADEN, THE 

SCHAUSPIELFRANKFURT ORGANISES THE NEUE STÜCKE AUS EUROPA – A NEW NAME FOR 

THE OLD BONNER BIENNALE –, ONE OF THE MOST IMPORTANT EUROPEAN FESTIVALS OF 

CONTEMPORARY DRAMATURGY. IT IS ALSO ONE OF THE MOST RECENT MEMBERS OF UTE, 

HAVING JOINED IN 2003. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amor em série
EVA BEHRENDT *  

Minna ama Tellheim. E Tellheim ama Minna. Esquecidos os problemas 
financeiros, a vida poderia ser bela. Como uma canção pop. Se não fosse 
a guerra. Desta forma tão simplesmente arrumada, tão amarga e doce e 
um pouco parva se poderia resumir a Minna von Barthelm de Lessing. E 
quando é o próprio Armin Petras que encena esta Minna o que daí resulta é, 
verdadeiramente, uma canção pop, ou mais precisamente: uma canção pop 
de protesto.

No fim de contas, são aqui abordadas umas quantas coisas: o amor, a 
guerra, a guerra no amor, o amor que não se recebe e nada menos do que 
quatro estreias em duas soirées duplas: Armin Petras combina a comédia 
iluminista de Lessing Minna von Barnhelm com o ensaio cinematográfico 
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de Jean-Luc Godard Duas ou Três Coisas que Sei Sobre Ela, enquanto O 
Jardim Zoológico de Cristal, de Tennessee Williams, precede o drama Ruínas, 
de Sarah Kane. Três peças e um filme, escritos em épocas diferentes e em 
línguas diferentes, sobre os quais até agora se pensava terem muito pouco em 
comum. Até Armin Petras, conhecido pela sua impressionante produtividade, 
ter inaugurado com este quarteto o espaço da Schmidtstrasse.

Schmidtstrasse não é apenas o nome de uma sóbria rua comercial em que 
o Schauspielfrankfurt mandou restaurar um edifício em betão, mas também 
o nome de um novo palco experimental, schmidtstrasse 12, dirigido por Armin 
Petras a partir desta temporada. A ideia é atrair um público jovem e cultivado, 
assim como entusiastas da cultura alternativa e oferecer, segundo o princípio 
do Prater berlinense, durante toda a temporada, “um palco para todos e para 
todos as mesmas possibilidades técnicas”. A cenógrafa Susanne Schuboth, 
que também criou os figurinos para todas as quatro peças de Petras, 
projectou-o – numa visível reverência a Bert Neumann – como um protótipo de 
bungalow mutável com esplanada.

Bye-bye, Minna
No trabalho de Petras, a love story de Lessing transforma-se num ajuste 
de contas de humor grosseiro. Sem nada ter a ver com a Prússia ou com 
a França, mas sim – ao sabor dos tempos que correm – com a América. 
Madonna von Barnhelm e o “metaleiro” Tellheim, mais o criado, Franziska e 
Paul Werner encontram-se sob o ensurdecedor marulhar das ondas para uma 
jam-session no terraço diante do Motel de bungalows King of Spain, e logo 
na abertura a cappella não deixam qualquer dúvida de que não é a Guerra dos 
Sete Anos o que deixaram para trás, mas sim uma guerra americana o que 
têm pela frente: “Bye-bye, Miss American Pie”. Naturalmente que esta banda 
de talentos se apresenta em sintonia com o showbizz. Paul Werner (Özgür 
Karadeniz) mostra as suas banhas num look militar hip-hop, Franziska (Abak 
Safaei-Rad) é – das unhas pintadas dos pés até à peruca afro – uma seguidora 
do blaxploitation power, a Minna de Susanne Buchenberger contraria a sua 
picardia com uns exagerados sapatos de cunha e um loiro pouco astuto, 
enquanto o “Major” veterano Tellheim (Oliver Kraushaar) apresenta as suas 
marcas e ferimentos tão furiosamente como Marilyn Manson um comboio 
fantasma.
Estes last action comedians, de parceria com o criado, qual membro da Stasi 
(Michael Weber), e o músico (Olaf Casimir), desenvolvem de facto, a partir de 
uma fila de seis espreguiçadeiras de praia e num alemão de Lessing, uma 
versão curta de todas as alianças trocadas e deslocadas, iminentes perdas de 
honra e aldrabices pedagógicas. Entretanto, ritmicamente, vai-se intercalando 
“Walk on the Wild Side” de Lou Reed com a obra completa unplugged de 
Madonna, até ao recente “Modern Life”. Entretanto, o “s” do King of Spain 
estatelou-se e pressente-se de forma cada vez mais óbvia o perigo que vem 
da posição de Tellheim na extrema-direita: o homem está perfeitamente 
rendido a dinheiro, honra e belicismo, até à roupa interior com stars & stripes. 
Não se trata de uma love story, nem há um happy end. Ainda antes de Minna 
se conseguir desembrulhar da bandeira americana e recambiar o exaltado 
Tellheim para a próxima guerra, todos serão abatidos. “This will be the day that 
I’ll die.”

“Tão in-dif-fé-ren-t!”
Comparativamente, a abordagem de Petras a Godard é tímida. Talvez porque 
o seu filme discorre já sobre uma das poucas páginas divertidas da vida 
moderna: os desertos urbanos de betão, os custos do lifestyle e os projectos 
de vida pequeno-burgueses que assim se estreitam. Duas ou Três Coisas que 
Sei Sobre Ela (1966) mostra-nos 24 horas na vida de Juliette Janson (Marina 
Vlady), que vive com a família num apartamento novo e ainda por pagar na 
periferia parisiense e que vai melhorando o seu orçamento familiar através de 
serviços ocasionais de prostituição. A voz de Godard comenta e filosofa em 
off, associa a guerra do Vietname e aponta com um dedo quase brechtiano 
circunstâncias e personagens.

E Petras contenta-se em transpor este ousado filme experimental para uma 
graciosamente complicada colagem teatral, na qual os seus actores não têm 
mãos a medir. A esplanada transformou-se agora num apartamento-estúdio 
multifuncional, na secretária Andreas Leupold vai ordenando sucessivamente 
postais de Paris, carros de combate de brincar, bolas de sabão e vistas de 
edifícios de habitação construídos com placas pré-fabricadas, projectados 
por uma câmara na fachada do bungalow. Antes disso, Hilke Altefrohne, a 
actriz que representa o papel de Juliette, é apresentada por Michael Weber, 
o tio Godard, como Hilke Altefrohne. Em cenas rapidamente compostas, ela 

encontra-se com a amiga, serve diversos pretendentes, vai ao cabeleireiro 
e à noite vai para a cama com o marido. Em fundo, cintila como numa casa 
de bonecas a história contemporânea, de vez em quando os actores dizem 
umas asneiradas em francês e, naturalmente, em alguma altura cantam o “Je 
t’aime, moi non plus” de Jane e Serge. 

Ah, sim, o amor! Fica aqui completamente absorvido por um pragmatismo 
melancólico, quando Juliette, entre uma tirada em francês e um café crème, 
cruza as longas pernas frágeis e constata que tudo lhe é tão “an-di-fe-
rang”, indiferente. Foi isto então o que aconteceu em 200 anos: o amor ideal 
de Minna e Tellheim, ainda barroco e roqueiro, é mantido vivo através da 
prostituição no vibrante espaço associativo da pós-modernidade.

Última estação: Zerbombt
É de facto assim tão simples? Mas ainda pode ser pior. Na soirée dupla 
seguinte, Petras aproxima-se de forma explícita de figuras e células nucleares 
da sociedade: primeiro uma família sem pai e empobrecida dos estados do 
Sul, depois um quarto de hotel numa qualquer cidade britânica. Mas nesta 
proximidade cutânea e popular a anglo-saxões e americanos as coisas não 
parecem mais cor-de-rosa. Na família Wingfield, por exemplo, a mãe Amanda 
(Susanne Böwe) exerce sobre os filhos uma espécie de terror que ainda na 
noite passada levou o seu governo para terras distantes em nome de Lessing 
e de Godard. E tal como eles, Amanda apenas deseja o melhor para aqueles 
que atormenta: no caso do seu filho Tom (Andreas Leupold) – um loser 
rezingão, de calças e blusão de ganga, que trabalha num armazém da Adidas 
– a sua intenção é preveni-lo dos malefícios do álcool, e quanto à filha Laura a 
ideia é casá-la.

Hilke Altefrohne representa esta Laura, que no lugar de um complexo de 
inferioridade perfeitamente normal, apresenta aqui uma sombra exacerbada, 
óculos grossíssimos, ligaduras extravagantes e um riso relinchante, 
penetrante, que surge arbitrariamente: uma criatura notoriamente não 
casada, mas em toda a linha a única que mostra sentimentos sem disfarce. 
Ela é, sem qualquer concorrência, o centro deste jardim zoológico white 
trash, ao qual oferece uma cena de amor incrivelmente cómica e de partir o 
coração com o sunny-boy Jim (Oliver Kraushaar): os dois estão sentados no 
chão, diante da casa de contraplacado, Laura bebe, determinada, espumante 
tinto sem conseguir conter os risinhos nervosos e quando Jim se prepara para 
se ir embora, não só o copo se parte como também os discretos passos de 
dança se transformam num acto sexual de três minutos, explícito e à bruta, e 
subitamente Jim está cheio de pressa e Laura fica muito rapidamente sóbria 
– também aqui se vê a mãozinha de Armin Petras, no modo de representar 
inebriamento e queda em extrema proximidade e de forma muito precisa.

Um casal que acabou de se separar encontra-se na peça Ruínas, de Sarah 
Kane. A leal Cate de Hilke Altefrohne tem ainda alguns traços de Laura, 
enquanto o Ian de Oliver Kraushaar, um doente dos pulmões que combate o 
terror, é o prolongamento deteriorado de Jim. Em conjunto com o soldado 
anónimo representado por Andreas Leupold, cheio de raiva pela morte da 
sua namorada, executam obstinada e minuciosamente texto e instruções 
de encenação numa estreita câmara. Meio quilo de manteiga amolecida 
vai servir de vaselina e permitir a violentação, uma couve-flor é um cérebro 
arrancado a tiro, um saco de plástico cheio de água é a abstracção do bebé 
devorado por Ian. Pois também aqui nada se debate, apenas se executa uma 
lista de atrocidades que ultrapassam qualquer tabu. O que faz com que a peça 
de Kane pareça a uns um kitsch niilista impregnado das dores do mundo, 
e a outros uma metáfora intemporal para a monstruosa inutilidade dos 
sentimentos e esforços entre os seres humanos. 

Neste terminal de todas as love stories, perguntamo-nos por que não quer 
Petras de modo algum acreditar no sucesso do amor? Porque o homem, 
sobretudo o homem enquanto soldado, é disso incapaz por força da sua 
profissão? Porque, em pano de fundo, há sempre uma guerra que determina a 
consciência incapaz de amar, especialmente quando aquela é perpetrada em 
nome do capitalismo? Ou porque, a propósito, no lugar do amor surgiram de 
qualquer forma os sentimentos venais? Quanto mais ligeiras e inconsistentes 
surgem as conjecturas de Petras, tanto mais depressa ele as conspurca 
no palco da schmidtstrasse 12, em traços largos e por vezes com bastante 
pertinência. E se estas encenações são apenas esboços, talvez afinal seja 
melhor assim. Pois o amor impossível, tão minuciosamente delineado por 
Armin Petras, seria insuportável. [...] 1⁄4

* “Liebe in Serie”. Theater heute. (Nov. 2003).
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GERTRUD COMEÇOU POR SER UM EXTENSO ROMANCE ONDE EINAR SCHLEEF – TAMBÉM, 

E SOBRETUDO, DRAMATURGO E ENCENADOR – DESOCULTA E INTERROGA A BIOGRAFIA DE 

SUA MÃE. CHEGA AGORA À CENA, NUMA ADAPTAÇÃO DRAMÁTICA ASSINADA PELO AUTOR, 

VISTA PELA SENSIBILIDADE DE THOMAS BISCHOFF E INTERPRETADA POR DUAS ACTRIZES 

DE EXCEPÇÃO. EM FRASES CURTAS, FRAGMENTÁRIAS E INCISIVAS, UMA MULHER RESUME 

A SUA VIDA, DESVENDA A SUA SOLIDÃO: REMEMORA A MORTE DO MARIDO, A JUVENTUDE 

E OS FILHOS QUE A ABANDONARAM QUANDO SAÍRAM DA ALEMANHA ORIENTAL. A SUA 

VOZ, A VOZ SOLITÁRIA DO ROMANCE, TRANSFORMA-SE AQUI NUM “MONÓLOGO PARA 

CORO FEMININO”. O ESPECTÁCULO DECORRE NUM ESPAÇO BIZARRO, IMPESSOAL – QUASE 

UMA PRISÃO, OU UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO –, METÁFORA DO CONFINAMENTO INTERIOR 

DE UMA VOZ QUE PROCURA INCESSANTEMENTE “DOMAR” O MUNDO EXTERIOR SEM 

NUNCA VERDADEIRAMENTE O CONSEGUIR. NA MESMA LINHA DE OUTROS TRABALHOS 

DE EINAR SCHLEEF ENCENADOS POR BISCHOFF, GERTRUD CRUZA A INTERPRETAÇÃO 

SINGULAR DE UMA TRAGÉDIA PESSOAL E FAMILIAR COM A HISTÓRIA PROFUNDA DA 

ALEMANHA, CAMINHOS ONDE SE DESENCONTRAM A MAIOR BRUTALIDADE E A MAIS FINA 

SENSIBILIDADE.

AS ORIGENS DO DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS REMONTAM AO SÉCULO XIX. SOB 

A DIRECÇÃO DE GUSTAV GRÜNDGENS, ENTRE 1947 E 1955, ATINGE ELEVADO NÍVEL 

ARTÍSTICO E GANHA RECONHECIMENTO INTERNACIONAL. IGUALMENTE MARCANTES NA 

HISTÓRIA DO TEATRO FORAM DIRECTORES COMO KARL-HEINZ STROUX – RESPONSÁVEL 

POR DAR A CONHECER AO PÚBLICO DO DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS PEÇAS DE 

OSCAR WILDE, O’NEILL, MILLER E, SOBRETUDO, BECKETT E IONESCO – OU GÜNTER 

BEELITS, A QUEM SE DEVE A ESTABILIZAÇÃO DA COMPANHIA, O APROFUNDAMENTO 

DAS SUAS ORIENTAÇÕES ARTÍSTICAS, BEM COMO A PROMOÇÃO DO TEATRO FORA DA 

ALEMANHA. ACOLHEU O PRIMEIRO FESTIVAL DA UNIÃO DOS TEATROS DA EUROPA, EM 

1992, POR INICIATIVA DE VOLKER CANARIS, UM DOS FUNDADORES DA UTE E DIRECTOR 

DO DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS ENTRE 1986 E 1996. A CANARIS FICA TAMBÉM A 

DEVER-SE O SIGNIFICATIVO ALARGAMENTO DO REPORTÓRIO DO TEATRO, PRODUZINDO 

ESPECTÁCULOS A PARTIR DE CLÁSSICOS COMO IBSEN, TCHEKOV E GORKI, SEM DESCURAR 

A DRAMATURGIA CONTEMPORÂNEA DE AUTORES COMO PIRANDELLO, LORCA, KOLTÈS 

E MISHIMA, E INCLUINDO TAMBÉM AUTORES ALEMÃES. É DIRIGIDO POR ANNA BADORA 

DESDE A TEMPORADA 1996/1997.

GERTRUD WAS A LONG NOVEL IN WHICH EINAR SCHLEEF – WHO IS ALSO, AND MAINLY, 

A PLAYWRIGHT AND STAGE DIRECTOR – UNVEILS AND SCRUTINISES HIS MOTHER’S 

BIOGRAPHY. NOW IT COMES TO THE STAGE, IN AN ADAPTATION SIGNED BY ITS AUTHOR, 

FILTERED BY THE SENSIBILITY OF THOMAS BISCHOFF AND PERFORMED BY TWO 

OUTSTANDING ACTRESSES. IN SHORT, FRAGMENTARY AND BITING SENTENCES, A 

WOMAN SUMMARISES HER LIFE AND EXPOSES HER LONELINESS: SHE REMEMBERS 

HER HUSBAND’S DEATH, HER YOUTH AND HER CHILDREN, WHO ABANDONED HER 

WHEN THEY LEFT EAST GERMANY. HER VOICE, THE NOVEL’S SINGLE VOICE, BECOMES 

HERE A “MONOLOGUE FOR FEMALE CHORUS”. THE SHOW TAKES PLACE IN A BIZARRE, 

IMPERSONAL SETTING – A QUASI-PRISON, OR PSYCHIATRIC HOSPITAL –, A METAPHOR 

FOR THE INNER CONFINEMENT OF A VOICE THAT CEASELESSLY TRIES TO “CONTROL” 

THE OUTSIDE WORLD, BUT NEVER SUCCEEDS. LIKE OTHER WORKS OF EINAR SCHLEEF 

PREVIOUSLY DIRECTED BY BISCHOFF, GERTRUD INTERWEAVES A UNIQUE READING OF 

PERSONAL AND FAMILY TRAGEDY WITH GERMANY’S DEEP HISTORY, APPROACHES IN 

WHICH THE UTMOST BRUTALITY AND THE SUBTLEST SENSIBILITY EVOLVE SEPARATELY.

THE ORIGINS OF THE DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS DATE BACK TO THE 19TH 

CENTURY. UNDER THE DIRECTION (1947-1955) OF GUSTAV GRÜNDGENS, IT ATTAINED A 

HIGH ARTISTIC LEVEL AND INTERNATIONAL RECOGNITION. OTHER IMPORTANT DIRECTORS 

WERE KARL-HEINZ STROUX – WHO PRESENTED TO THE AUDIENCE OF THE DÜSSELDORFER 

SCHAUSPIELHAUS PLAYS BY OSCAR WILDE, O’NEILL, MILLER AND ESPECIALLY BECKETT 

AND IONESCO – OR GÜNTER BEELITS, WHO, BESIDES BRINGING STABILITY TO THE 

COMPANY AND FURTHERING ITS ARTISTIC INCLINATIONS, ALSO PROMOTED THE THEATRE 

OUTSIDE GERMAN BORDERS. IN 1992, IT HOSTED THE FIRST FESTIVAL OF THE UNION OF 

THE THEATRES OF EUROPE, BY THE INITIATIVE OF VOLKER CANARIS, ONE OF THE UTE’S 

FOUNDERS AND DIRECTOR OF THE DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS BETWEEN 1986 AND 

1996. CANARIS ALSO SIGNIFICANTLY BROADENED THE THEATRE’S REPERTOIRE, STAGING 

CLASSICS BY IBSEN, CHEKHOV AND GORKY, NEVER FORGETTING THE PRODUCTION OF 

CONTEMPORARIES LIKE PIRANDELLO, LORCA, KOLTÈS AND MISHIMA, AS WELL AS GERMAN 

PLAYWRIGHTS. SINCE THE 1996/1997 SEASON, THE THEATRE IS UNDER THE ARTISTIC 

DIRECTION OF ANNA BADORA. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Missa lugubris
GERHARD PREUSSER *

“Tenho de ganhar esta corrida. Estar lá em cima de pé, sob aquele crânio. Na 
direcção do poço da mina. Sorri sardónico. Quem és tu?” O tu é uma figura de 
pedra no edifício dos Paços do Concelho de Sangerhausen, a localidade onde 
Einar Schleef nasceu. Quem é o sarcástico rosto de pedra? Não se sabe, talvez 
um anabaptista dos tempos da Reforma. Nas frases iniciais da versão teatral 
de Gertrud, redigida por Schleef, a pergunta “quem és tu?” é repetida diversas 
vezes. A pergunta, posta à morte, regressa a si mesma como pergunta. A 
interrogação da mãe perante a morte é a mesma interrogação que o filho se 
coloca perante a mãe.

Sede de vingança, nostalgia, justificação, perdão – todas as atitudes 
possíveis do filho percorrem o texto, que parece a reprodução não filtrada do 
monólogo interior de uma velha mulher. “Quem és tu?” – a identidade vai ser 
revelada durante a corrida, que não é para ser ganha, em preparação da morte 
e num regresso às origens. “Milhares de pessoas viveram assim”, afirmou 
Schleef sobre a biografia da sua mãe, escrita sob a forma de autobiografia. 
Com uma insistência penetrante nos mais pequenos pormenores pessoais, 
ele pretende simultaneamente abarcar o supra-individual – modo como, 
na sua opinião, se forma a individualidade em teatro: quando o indivíduo se 
separa ou é expulso do coro.

Einar Schleef chamou à sua versão teatral do texto em prosa Gertrud 
um Monólogo para Coro de Mulheres. Nos anos que se seguiram à sua fuga 
para o Ocidente, Schleef regressou através da escrita à sua terra natal, 
Sangerhausen, construindo à sua mãe uma pirâmide: “cascalho sobre 
cascalho para uma tragédia familiar alemã”. Monumental como o monte de 
entulho que domina Sangerhausen, resultado da exploração das minas de 
cobre, esse gigantesco amontoado de palavras foi publicado como texto em 
prosa, em 1980 e 1984, em dois volumes que em conjunto quase chegam às 
mil páginas. Pela mesma altura, 1983, Schleef redigiu ele próprio esta versão 
dramática, que não foi então tida em conta. Surgiram assim outras versões 
para o teatro: uma delas, organizada por Dieter Sturm para Edith Clever, 
pôde ser vista em 2002 no Berliner Ensemble e, a seguir, no Burgtheater. 
Também Judith Wilske criou a sua própria versão, que encenou no Kampnagel, 
em Hamburgo. Thomas Bischoff, porém, que parece candidatar-se a 
administrador da herança teatral de Schleef e que já tinha levado à cena, 
na Volksbühne de Berlim, uma encenação póstuma do inacabado Projecto 
Nietzsche, apresenta agora pela primeira vez a versão do próprio Schleef, em 
Düsseldorf, onde em 1997 este apresentara a sua encenação de Salomé.

As frases fragmentárias, incisivas, curtas, duras, cascalho sob a forma 
de linguagem, falam de uma velha mulher solitária, cujos dois filhos foram 
para o Ocidente, que relembra o marido morto, a sua própria juventude como 
desportista, que vive na velhice uma história de amor absurdamente cómica, 
sempre procurando reter com palavras os mais diminutos estímulos psíquicos 
e alterações físicas. Bischoff encurtou o texto da versão teatral de Schleef, 
acrescentando-o porém com outros fragmentos do texto em prosa. 

Ó cabeça cheia de sangue e feridas
“Ele, o monólogo, descreve a cisão das vozes, aquela voz e as de todos”, 
escreve Schleef na sua monumental obra de teoria dramática Droge 
Faust Parsifal. Edith Clever foi a voz que se dividia numa multiplicidade 
de perspectivas. Judith Wilske quer tornar audível a voz “de todas” e em 
Hamburgo põe em palco simultaneamente doze mulheres de diferentes 
idades conforme a idade requerida pelos excertos do texto. Thomas Bischoff 
decide-se por uma solução intermédia. A sua concretização do antagonismo 
dinâmico entre unidade e multiplicidade no texto de Schleef é a duplicação: 
duas actrizes representam uma Gertrud e toda uma geração de mulheres, 
uma muito nova (Catherine Janke) e uma mais velha (Anke Hartwig), próxima 
dos 66, a idade da Gertrud do monólogo.

No início e no final da representação ressoa dos altifalantes um 
batimento estrondeante e ritmado. A dureza da sonoridade dá o tom para a 
apresentação do texto. FM Einheit editou um CD com a banda sonora para 
esta encenação, uma colagem de sons com fragmentos do texto, dos quais 
o encenador apenas utilizou algumas partes. Estrondos, tinidos, trinados, 
ritmos electrónicos: música sem tonalidade. Aqui, o ritmo é pois isolado 
como elemento acústico, enquanto nas encenações de Schleef unia num 
todo linguagem e corpo. As duas actrizes recitam o texto com grande 
precisão, violência e energia, repetem-se, completam-se. Mas o movimento é 
absolutamente mínimo: uma pequena dança, gestos escassos, entrecortados 
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por um curto canto ou uma ária recitativa, o texto coral “O Haupt voll Blut und 
Wunden” (“Ó cabeça cheia de sangue e feridas”) disparado sem melodia.

Uta Kala construiu no palco uma enorme câmara recoberta de azulejos, 
um espaço frio, lavável, desprovido de quaisquer distracções ópticas. Nesta 
morgue ou WC de estação completamente vazio, as paredes deslocam-
se milimetricamente. Imperceptivelmente, os limites espaciais movem-
se e separam ou unem as duas mulheres. A alteração do Eu, durante a vida 
imperceptível para a consciência, é traduzida na dinâmica motorizada do 
palco. As luzes mudam e os azulejos surgem ora azuis e vermelhos, ora 
verdes e cinzentos. A vida recordada não tem uma cor objectiva. Estados 
de espírito alteram a tonalidade, mas não os factos da vida. No final: a lista 
completa das pessoas intervenientes na versão em prosa, o inventário da vida 
de Gertrud. E depois, de novo, o toque martelante de FM Einheit: baixo, pratos, 
sons electrónicos, ritmados.

E assim esta noite transforma-se verdadeiramente numa “celebração 
dos mortos”, tal como reclama o subtítulo da peça. O estilo de encenação 
de Thomas Bischoff, fortemente formal, serve submissamente o texto, em 
memória do ausente Einar Schleef. Um réquiem, missa lugubris, um severo 
exercício de devoção, mas pouco teatro. 1⁄4

* “Missa lugubris”. Theater heute. (Dez. 2003).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thomas Bischoff, Armin Petras e o teatro germânico de autor
PETER MICHALZIK

Há já bastantes anos que, na Alemanha, as questões sobre o teatro alemão 
têm como ponto fulcral o mesmo assunto, que assume muitas formas e 
surge com inúmeras roupagens e que, em última instância, trata sempre 
do mesmo assunto. A palavra-chave para estes debates é “Desconstrução” 
que, no âmbito do teatro de autor de origem germânica, significa sempre 
destruição. O conceito estabeleceu-se pouco antes da reunificação, quando 
Frank Castorf, o então director da Volksbühne de Berlim, de 52 anos de idade, 
apresentou as suas primeiras encenações no Ocidente. Nessa altura, os 
críticos sobressaltados tentaram contornar as suas dificuldades com este 
novo estilo de encenação através da fórmula: “Castorf é um estilhaçador”. 
E assim surgiu a pequena guerra cultural que, há muitos anos, deixou de 
descrever ou acrescentar o que quer que seja, mas que continua a determinar 
o modo como o teatro é compreendido na Alemanha.

Se assumirmos a divisão acima descrita, Thomas Bischoff pertenceria 
aos conservadores, àqueles que são fiéis ao texto. Ou seja, deveríamos 
colocá-lo a par de encenadores como Barbara Frey, Thirza Bruncken, Matthias 
Hartmann, Elmar Goerden ou Amelie Niermeyer. Estes são ainda considerados 
como os que ainda levam as peças a sério, que procuram um entendimento 
autêntico do material mais clássico. Isso será verdade, na medida em que 
Bischoff tem efectivamente uma relação quase obsessiva com os textos. 
A sua leitura é exacta e intens(iv)a, aprofundada e visionária. Todavia, essa 
perspectiva exclui completamente o ânimo de viver, a partir do qual Bischoff 
concebe as suas encenações. Exclui várias questões, tais como: de que 
tratam estas representações, como é que o encenador aborda as suas 
personagens, o que o cativa no mundo e no teatro, em que língua/linguagem 
se movimenta.

Nos tempos atribulados pós-reunificação, naqueles dias em que o mundo 
parecia estar particularmente aberto aos alemães, Thomas Bischoff foi 
como que a descoberta das trevas e do desespero. Bischoff era um pesadelo 
vindo do Leste, que fazia o elogio dos dramas alemães clássicos com uma 
seriedade sombria e austera. As suas encenações criavam um mundo teatral 
hermeticamente fechado, rígido, lento, distanciado e concentrado. Bischoff 
era como que um exorcista. O demónio que ele expulsava era a crença de que 
as peças de teatro podiam ser realistas, de algum modo; a concretização do 
novo drama britânico avant la lettre, por assim dizer.

Talvez esta impressão tenha ficado vincada em mim, porque o primeiro 
trabalho de Bischoff a que assisti, no Kammerspiele de Munique, era um 
autêntico Urfaust sombrio (a primeira versão de Faust). Na encenação 
de Bischoff, Fausto era Deus. Fausto/Deus como um anjo caído, ou seja, 
a humanidade como deuses caídos. Por muito grandioso que soe, este 
acrescento possibilitou uma representação extraordinariamente sombria e 
decepcionante até aos limites do suportável, embora impressionante. Nunca 
antes tinha sido tão claro o que, uma vez compreendido, é óbvio: Fausto é o 
verdadeiro demónio.

A encenação de Gertrud pelo Schauspielhaus de Düsseldorf não é de um 
texto clássico, trata-se da adaptação para teatro do gigantesco romance 
em monólogo de Einar Schleef sobre a mãe, cuja vida decorreu sobretudo 
na RDA e se desenrolou sempre em torno do modo como tentava suportar, 
com muita coragem, as agressões do pai e o dia-a-dia na padaria e, por fim, 
aceitar a recusa do próprio corpo. O texto é testemunha da extraordinária 
luta de uma vida e também da extraordinária compreensão do filho escritor 
pelos sentimentos da mãe. Bischoff não dispersou esta torrente de palavras 
num coro, como tinha idealizado Einar Schleef, falecido três anos antes. 
Em vez disso, distribuiu-a apenas por duas actrizes, as duas que reiteram 
a concentração e empatia do autor. Bischoff continua a encenar com a 
calma gélida e simultaneamente tórrida de uma rigidez formal e de uma 
paixão reprimida. As suas encenações continuam a ser muito artificiais 
e desprovidas de esperança. Se algo germina, é apenas para o encenador 
poder mostrar a inevitável inutilidade. Assim, a encenação de Bischoff, na sua 
negação do mundo, é congenial à mundividência de Einar Schleef.

Contudo, os trabalhos de Bischoff não contêm apenas aspectos rígidos, 
formais, sombrios e tristes, mas também uma seriedade e sobriedade 
extremas. Neles, alguém tenta não desviar o olhar, alguém tenta não só 
escutar dentro dos textos, mas sim ouvir através e para lá deles, até um fundo 
onde a verdade pudesse ressoar. Uma verdade que dói frequentemente. Uma 
verdade que não é certamente divertida. Quando Bischoff encena comédias, 
corta-lhes o ar durante todo o tempo necessário até fazer desaparecer o 
último resto de cada mecanismo matraqueante de comédia.

Assim, Bischoff é conhecido até hoje como o “congelador” entre os 
dramaturgos alemães. As suas encenações permanecem como rituais do 
pessimismo. Até hoje é ele o grande obscurantista, que conduz com raiva 
damas e dramas para os mais negros abismos. As suas encenações são, 
porém, sempre mais impressionantes quando irrompe dos actores aquilo que 
ele não encena: paixão, amor e ódio, precisamente o que vem de dentro. Isto 
mesmo se pode observar na peça Gertrud.

O teatro de Bischoff, antes e depois de 1989, surgido portanto no momento 
da liberdade, não é, ainda hoje, um teatro do desenvolvimento, da liberdade, 
da esperança. É antes um teatro da impotência, do desespero, da estagnação. 
Bischoff contempla o ser humano e sabe que não o pode alterar, que o ser 
humano não se pode alterar a si próprio, que nós não nos podemos alterar. 
Bischoff mostra o Homem depois da queda e não volta a permitir-lhe a 
ascensão. A dificuldade ali implícita foi entretanto rejeitada na Alemanha. Por 
isso, Bischoff é actualmente aquilo que sempre foi: um solitário, com algo 
de patético e de heróico. Bischoff pode ser aquilo que, algures, se entende 
por “alemão”, mas aqui, no seu país natal, está sozinho. Os alemães já não 
querem ser pesados, mas leves.

À primeira vista, Armin Petras, que também passou a maior parte da sua 
juventude na República Democrática da Alemanha, parece ser exactamente 
o oposto de Bischoff. Os trabalhos de Petras são rápidos, céleres, casuais. 
Não são fins de tarde cuidadosamente encenados, é teatro, daquele onde se 
tem sempre a sensação de se assistir ao momento da respectiva criação no 
próprio momento da representação. A abertura que aí conhece a sua origem 
tornou-se na maior característica estilística de Petras. Há muito que se 
procura neste teatro (seguindo os modelos antigos) sobretudo o momento do 
estilhaçamento. Entretanto vindo da RDA, de teatros pequenos, nas margens 
do desenvolvimento, Petras chegou ao centro do teatro alemão e foi aceite 
na generalidade. Passa a encenar em grandes casas, no Deutsches Theater 
de Berlim, no Thalia Theater de Hamburgo, no Schauspielfrankfurt. Em breve, 
acabará ele próprio por assumir a direcção de um teatro.

Armin Petras é um encenador irreverente, sórdido, adepto da técnica de 
colagem. Ele nunca encena até ao fim, prefere deixar as cenas entrecortadas 
em bruto, como se assim sobredeterminasse uma personagem. Dessa 
forma, resulta essencialmente um descontraído teatro da desilusão, onde ele 
mistura livremente uma reflexão tautológica irónica, fantasias apaixonadas 
por apetrechos e um pathos quase kitsch. Tudo isto é amiúde reunido num 
transbordante prazer de representar. Quando Petras encena, não tenta 
mostrar ao espectador que sabe do que a peça trata nem que dispõe de 
uma interpretação concludente. As suas encenações são muito mais 
movimentos tentados, tentativas de aproximação, realizações de testes e 
textos sobre constelações dramáticas. Tudo tem de ser experimentado: quais 
as personagens que se podem revestir de importância, qual a interpretação, 
quais as redes de relações, quais os principais pontos de conteúdo. As marcas 
destas experimentações não são apagadas, antes permanecem visíveis nas 
encenações.
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Ele explica: “Para mim, o teatro significa a oportunidade de mudar 
permanentemente de atitude, pelo que podem sempre surgir quebras. 
Considero que o ponto central do reconhecimento é o que tem a ver com o 
meu ânimo, o meu sentir da vida. Um sentir de vida e não de arte. Para mim, a 
liberdade de representar dos actores consiste em não se contentarem apenas 
com a reconstrução de atitudes, consiste em representarem também para lá 
do texto”. Por vezes, o efeito resultante pode ter, conscientemente, algo de 
difuso, e quanto mais difusos, mais belos os momentos dos quais Petras faz 
surgir figuras e, por vezes, verdadeiros destinos. Nos trabalhos de Petras, são 
sobretudo retratos comoventes de mulheres obstinadas, inconstantes que 
surgem, de modo surpreendente, de textos considerados conhecidos.

No Schauspielfrankfurt, a actriz que incorpora perfeitamente este papel 
para Petras é Hilke Altefrohne. Na peça A Dama do Mar, de Ibsen, não é ela 
a representar o papel principal, o de Elida Wangel, mas o de uma das filhas 
que todavia é promovida a um novo centro do drama. Algures entre mulher 
e criança, com um ursinho estragado debaixo do braço, num momento 
inesperado da representação, decide passar o resto da sua vida com um 
homem que muito provavelmente é o homem errado. Nessa altura essa 
circunstância já deveria também ser do conhecimento da filha, mas ela 
fá-lo: é a oportunidade de ver alguma coisa do mundo. E ela agarra essa 
oportunidade, com a infelicidade, a mediocridade e uma vida monótona 
diante de si.

Hilke Altefrohne representa uma personagem semelhante na encenação 
que Petras fez em Frankfurt de O Jardim Zoológico de Cristal, de Tennessee 
Williams. A harmonia exacta desta peça torna-a atípica para os trabalhos 
teatrais de Petras. Felicidade é o que menos existe neste lar americano da 
baixa burguesia, mas existe ainda menos felicidade para Laura, a filha tão 
tímida, tolhida e frustrada, a quem não se augura nada de bom, nem sequer se 
gostaria de desejar nada mais para evitar a desilusão. Hilke Altefrohne apenas 
coxeia um pouco, mas a ausência de oportunidades da personagem resulta 
muito próxima dos espectadores, os óculos muito graduados denotam os 

poucos recursos da personagem. A cena em que Laura está sentada na rua 
a beber vinho com Jim (Oliver Kraushaar), o seu amor secreto, enquanto ele 
a ilude cheio de charme, não só transmite imensa ternura como é uma das 
cenas de amor mais bonitas e mais horríveis a que se assistiu no teatro nos 
últimos tempos. Torna-se insuportável de tão desagradável e torturante.

“Eu procuro mostrar as limitações em casos particulares” – afirma Petras. 
“É exactamente às pessoas que não percebem que é delas que se trata que eu 
quero mostrar como elas se tornam limitadas.”

São talvez as feridas, cicatrizes e traumas os temas que o teatro de Armin 
Petras trata e talvez seja esse o ponto de ligação com Fritz Kater, de quem 
Petras insiste teimosamente em distanciar-se. Porém, no teatro alemão, 
é sobejamente sabido que Petras é o muito bem sucedido dramaturgo 
Fritz Kater. Exactamente por isso, a sua afirmação torna-se mais credível: 
não se trata de disfarces, mas de identidades. O autor é efectivamente um 
outro alguém. Em todo o caso, Fritz Kater procura os pontos que também o 
encenador Armin Petras põe a nu, nos seus melhores momentos. Os pontos 
que fazem doer. Aí, o encenador apresenta ainda mais receio e aversão em 
relação ao sentimentalismo do que o autor.

Parece que muito pouco pode unir Petras e Bischoff. Um é melancólico, o 
outro insurge-se contra todos os tipos de melancolia. A encenação de um é 
rápida, a do outro é estática. Um prefere o tom elevado, o outro o informal. As 
encenações de um são silenciosas, as do outro podem fazer subir bastante 
o volume. Um confia no artifício do teatro clássico, o outro faz também uso 
de todas as possibilidades técnicas existentes. E, no entanto, há também 
aqui um ponto onde se interligam duas personalidades artísticas. Ambos 
têm uma postura distanciada em relação ao pop, na medida em que o pop é 
o mainstream, na medida em que ele é o sinal de se ter conseguido, vivendo 
no presente, permanecer sempre jovem e cool e hip. Este sonho é frequente 
no teatro, como noutros sítios, e Bischoff e Petras parecem opor-se-lhe 
constantemente. 1⁄4
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BERENGUER – O REI DE UMA IMAGINÁRIA E INTEMPORAL CORTE GÓTICA A QUEM É 

ANUNCIADA A MORTE IMINENTE – É, AFINAL, UM HOMEM COMUM. ASSIM O VÊ JOSÉ 

LUIS GÓMEZ, QUE AQUI ARRISCA MAIS UMA LEITURA DESTA PEÇA QUE É SEGURAMENTE 

UMA DAS METÁFORAS DRAMÁTICAS MAIS PROFUNDAS E IMPLACÁVEIS SOBRE A 

VIDA, SOBRE A MORTE, SOBRE SER-SE HUMANO. ESCRITA POR EUGÈNE IONESCO, 

DRAMATURGO FRANCO-ROMENO QUE REINVENTOU O SENTIDO TEATRAL DA PALAVRA 

ABSURDO, E ESTREADA EM 1962, O REI ESTÁ A MORRER  TEM SERVIDO DE (SUB)TEXTO AO 

ENFRENTAMENTO DE INÚMEROS ENCENADORES COM A IDEIA DA MORTE. CONSEGUINDO 

CONTER NUM ESPECTÁCULO DE ASSINALÁVEL DENSIDADE – UMA DENSIDADE ESTRANHA, 

FEITA DE PALAVRAS QUE QUASE SEMPRE QUESTIONAM O NOSSO ENTENDIMENTO 

NORMAL DAS COISAS – UMA DUPLA DIMENSÃO BURLESCA E POÉTICA, JOSÉ LUIS GÓMEZ 

DESENVOLVE UMA REFLEXÃO PROFUNDA E IMPLACÁVEL SOBRE TODOS OS APEGOS 

MATERIAIS QUE TIRANIZAM O NOSSO QUOTIDIANO E NOS IMPEDEM DE CONHECER A 

NOSSA VERDADEIRA NATUREZA. 

EM 1991, RESPONDENDO A UMA PROPOSTA DA REGIÃO AUTÓNOMA DE MADRID QUE 

PRIVILEGIAVA A CRIAÇÃO DE UM TEATRO INOVADOR, JOSÉ LUIS GÓMEZ JUNTOU UMA 

EQUIPA PERMANENTE E CRIOU O TEATRO DE LA ABADÍA. A BUSCA DE UMA ELOQUÊNCIA 

E DE UMA PRESENÇA CÉNICAS QUE ESTIMULEM UMA RELAÇÃO MAIS ÍNTIMA E INTENSA 

COM OS PÚBLICOS, CONDUZIU AO DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRUTURA QUE DÁ 

PRIORIDADE À FORMAÇÃO CONTÍNUA DE ACTORES E ENCENADORES, COM RECURSO 

À INVESTIGAÇÃO PERMANENTE DE MÉTODOS E LINGUAGENS. A IDEIA DE TEATRO 

ENQUANTO FESTA CÍVICA, DIVERTIDA E LÚCIDA EXPLANA-SE NUM REPORTÓRIO QUE NÃO 

EVITA OS CLÁSSICOS NEM DESCONHECE OS CONTEMPORÂNEOS. O TEATRO DE LA ABADÍA 

– CENTRO DE ESTUDOS E DE CRIAÇÃO TEATRAIS DA REGIÃO AUTÓNOMA DE MADRID ESTÁ 

SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, NUMA ANTIGA IGREJA DEVIDAMENTE RESTAURADA 

E ADAPTADA A ESTE PROJECTO ESPECÍFICO. É MEMBRO DA UNIÃO DOS TEATROS DA 

EUROPA DESDE JANEIRO DE 1998. 

BERENGUER – THE KING OF AN IMAGINARY AND INTEMPORAL GOTHIC COURT WHO 

LEARNS OF HIS IMMINENT DEATH – IS, AFTER ALL, A COMMON MAN. JOSÉ LUIS GÓMEZ 

ATTEMPTS HERE ONE MORE READING OF A PLAY THAT IS SURELY ONE OF THE MOST 

PROFOUND AND PITILESS DRAMATIC METAPHORS ON LIFE, DEATH AND BEING HUMAN. 

WRITTEN BY EUGÈNE IONESCO, THE FRENCH-ROMANIAN PLAYWRIGHT WHO REINVENTED 

THE THEATRICAL MEANING OF THE WORD ABSURD, AND PREMIERED IN 1962, EXIT THE 

KING  HAS OFTEN ACTED AS A (SUB)TEXT TO THE TREATMENT OF DEATH IN THE MINDS 

OF COUNTLESS STAGE DIRECTORS. BY INSERTING IN A SPECTACLE OF REMARKABLE 

DENSITY – A STRANGE DENSITY, MADE UP OF WORDS THAT NEARLY ALWAYS PUT 

INTO QUESTION OUR NORMAL UNDERSTANDING OF THINGS – A DOUBLE BURLESQUE 

AND POETICAL DIMENSION, JOSÉ LUIS GÓMEZ DEVELOPS A PROFOUND AND PITILESS 

REFLECTION ON ALL THE MATERIAL AFFECTIONS THAT TYRANNISE OVER OUR DAILY 

LIFE, PREVENTING US FROM KNOWING OUR TRUE NATURE.

IN 1991, ANSWERING A PROPOSITION FROM THE AUTONOMOUS REGION OF MADRID 

TO CREATE AN INNOVATIVE THEATRE, JOSÉ LUIS GÓMEZ ASSEMBLED A PERMANENT 

TEAM AND FOUNDED TEATRO DE LA ABADÍA. THEIR SEARCH FOR A KIND OF SCENIC 

ELOQUENCE AND PRESENCE THAT WOULD GENERATE A CLOSER AND MORE INTENSE 

RELATIONSHIP WITH THE AUDIENCE LED TO THE DEVELOPMENT OF A STRUCTURE 

THAT GIVES PRIORITY TO THE ONGOING TRAINING OF ACTORS AND STAGE DIRECTORS, 

CONSTANTLY RESEARCHING METHODS AND LANGUAGES. THE NOTION OF THEATRE AS A 

CIVIC, ENTERTAINING AND LUCID FESTIVITY IS CLEAR IN A REPERTOIRE THAT NEITHER 

SHIES AWAY FROM THE CLASSICS NOR IGNORES CONTEMPORARY PRODUCTIONS. THE 

TEATRO DE LA ABADÍA – CENTRE FOR THEATRICAL RESEARCH AND CREATIVITY OF THE 

AUTONOMOUS REGION OF MADRID LIES AT THE CENTRE OF THE CITY, IN AN OLD CHURCH 

THAT WAS RESTORED AND ADAPTED TO THIS SPECIFIC PROJECT. IT BECAME A MEMBER 

OF UTE IN JANUARY 1998.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A metáfora da morte
JOSÉ LUIS GÓMEZ

“Clotaldo: [...] y no por verte ya de todos dueño, seas cruel, porque quizá, 
es un sueño.” CALDERÓN DE L A BARCA , La Vida es Sueño. 

Desde as primeiras leituras senti que a incrível densidade das situações 
vividas pelo “rei moribundo” tinha mais tonalidades de sonho que de vigília. 
O próprio texto manifesta-o abundantemente. E procurei “sonhar” a partitura 
mais próxima do homem contemporâneo e mais afastada da fantasia gótica 
que, à partida, propõe. Na minha segunda aproximação a A Vida é Sonho, 
em Paris, descobri um texto do venerável Takuan, contemporâneo japonês 

de Calderón, no qual o mestre budista dá uma forma filosófica, luminosa, 
idêntica, ao paradigma de vida-sonho do escritor espanhol. E surpreendeu-me 
constatar que a última cena entre Margarita e Berenguer, o “trânsito”, é uma 
glosa – nobremente travestida com os recursos da literatura – do Livro dos 
Mortos tibetano. Assim se foram estabelecendo confluências.

Berenguer pospõe, delega no tempo, nos acidentes, na força das coisas, 
o esforço para alcançar a luz, a consciência, a aprendizagem ou busca do 
sentido profundo da existência.

Ao contrário de Segismundo, que combate para ser Príncipe – de si 
mesmo –, Berenguer é, quase até ao fim, prisioneiro do ego mais terrível, e só 
a ajuda de Margarita poderá facilitar-lhe a aceitação e o desapego. Dois heróis 
e dois contos morais opostos, mas complementares.

Talvez encontremos uma possibilidade de paz se entendermos que atacar 
ou destruir o outro, os outros, não é senão uma expressão do nosso próprio 
medo de desaparecer, de sermos destruídos. Talvez a reflexão sobre a nossa 
própria morte possa atenuar a nossa tendência destrutiva para com o que nos 
rodeia. O extraordinário valor do texto de Ionesco como reflexão sobre a morte 
alcança a generalidade, a humanidade feita de medos e apegos do século XXI.

O nosso Berenguer, ferido de morte, vive a sua agonia sonhando-se 
monarca de um reino de pacotilha, minado pela inércia, o desastre ecológico 
e humano, o mais elementar esquecimento dos outros, acompanhado por 
melodias triviais, anúncios de grandes armazéns e recordações de consumo 
ilimitado.

Perguntei recentemente a uma pessoa, generosa e versada no tema, 
quando é que uma pessoa, depois de tantas lutas e esforços fracassados, 
pode assistir à morte do seu próprio ego. Sorrindo, respondeu-me que nunca, 
que o belo mito de São Jorge e o Dragão não é mais do que uma belíssima 
metáfora que nos convida a iniciar um combate que só terminará com a 
nossa própria morte, mas que, até esse momento, talvez nos mantenha 
verdadeiramente vivos.

E talvez aquilo que o público consiga ver hoje, com o seu olhar interior, no 
Teatro de La Abadía, seja a luta do ego de Berenguer – ou de qualquer um de 
nós –, que salta, resiste, estrebucha, riposta e escorneia qual rinoceronte 
alado, procurando esquivar-se ao acosso implacável da Rainha Margarita; um 
São Jorge feminino – vestido por Balenciaga – que, com secreto amor, não lhe 
dará tréguas até ao fim.

Outro conto necessário. 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENTREVISTA COM JOSÉ LUÍS GÓMEZ

“Trabalhar sobre a morte deu-nos muita vida”

José Luis Gómez cumpre quarenta anos de vida teatral com a direcção 
do espectáculo El Rey se muere, a obra que Eugène Ionesco escreveu 
em 1962 e que hoje se estreia no Teatro de La Abadía, permanecendo 
em cartaz até ao dia 28 de Março em Madrid. Gómez recorda que no 
início da sua carreira “o excerto que me valeu a aprovação nas provas 
de ingresso no Instituto de Arte Dramática de Vestfália foi o monólogo 
final de Berenguer, a personagem que se repete nas obras de Ionesco, 
em O Rinoceronte. Fui apaixonado, vigoroso, ingénuo e muito fogoso. 
Graças a isso, concederam-me a bolsa e aceitaram-me no Instituto”.
Gómez vive actualmente “um dos melhores momentos, de uma certa 
equanimidade perante o bom e o mau, e uma modesta satisfação pelo 
trabalho realizado”. No próximo ano voltará a representar: “Eu queria 
fazer El Rey se muere também como actor, mas é impossível atender à 
complexidade da obra e do papel, pelo que a peça é protagonizada por 
Francesc Orella, esse grande intérprete que no ano passado ganhou o 
Max de melhor actor”. Gómez assegura que foi uma “forte necessidade 
interior” que o impeliu a confrontar-se com a presente obra, “sem 
dúvida o que de mais elevado se produziu em teatro sobre a morte. 
Trabalhar nesta obra sobre a morte deu-nos muita vida e uma grande 
capacidade de compreensão”. ANDRE A AGUIL AR *

Porque voltou a Ionesco?
Além de ser um clássico contemporâneo, O Rei Está a Morrer é uma 
das meditações cénicas mais honradas de sempre. A obra encontra-se 
inteiramente no diário íntimo de Ionesco, La Quête intermittente. Ionesco 
é um homem que se olha a si próprio com uma lucidez impressionante, 
que vê como utilizou o meio circundante, inclusive a sua mulher, e que 
se debate entre o amor, o egoísmo e, naturalmente, o medo da morte. Há 
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muito tempo que eu sonho com esta obra. O texto é sulcado por rios de 
poesia e as cenas vivem de contrastes, de associações e paradoxos, que 
evidenciam as influências do surrealismo e da escrita automática. Há 
também irrupções de humor irresistível que parecem incompatíveis com 
a gravidade do tema, mas que o não são, e não há quase nada sobre o 
sofrimento físico.

E o sofrimento do reino?
É uma grande metáfora para mostrar as consequências gravíssimas 
de uma vida orientada unicamente para si mesmo, sem tomar em 
consideração os outros. A obra trata da morte do ego. O protagonista, 
Berenguer, diz: “que morram todos desde que eu viva eternamente”, e 
“é preferível sentir falta dos outros do que sejam os outros a sentir falta 
de nós”. É uma luta sem tréguas contra o ego, que não é levada a cabo 
pelo próprio Berenguer, mas sim por Margarita, a sua primeira esposa. 
Esta é um São Jorge feminino vestido por Balenciaga que, munida de 
uma lança luminosa, ataca uma e outra vez até encontrar maneira de o 
ferir mortalmente. Porque o ego não morre, morre com a pessoa. O belo 
mito de São Jorge e o Dragão incita ao início da batalha, mas a luta não 
termina até ao desaparecimento físico. É esta a aventura do nosso rei que 
está a morrer.

Berenguer teme o vazio quando se recusa a morrer?
O encenador José Luis Alonso dizia que esta é uma obra teológica. Eu 
julgo que não. Não existe Deus, já que, como bom leitor de filosofia, 
Ionesco, à semelhança de Heidegger, sabia que não era possível nomear 
Deus. Creio que o princípio da esperança está vivo na obra, muito bem 
personificado em Margarita, um maravilhoso paradigma do amor, sob 
a máscara da intransigência, que abre o caminho e ajuda Berenguer a 
morrer.

Onde se situa esta luta?
É o pesadelo de um burguês que sofre um enfarte numa noite de festa 
com a mulher e sonha na sua casa burguesa que está a morrer. A corte 
que o rodeia é constituída pela sua actual mulher, a mulher anterior, o 
motorista, a criada e o médico amigo da família. O espaço cénico é um 
apartamento estupendo que poderia localizar-se no distrito 16 de Paris. 
Uma casa sonhada aparentada com Escher pelos labirintos, as visões 
duplas, o pesadelo.

Porque alterou o cenário gótico descrito por Ionesco?
A obra foi escrita nos anos 60. A meu ver, se o espelho que oferecemos 
ao espectador contemporâneo lhe for mais próximo, sem violentar a 
textualidade, as imagens serão mais perturbadoras. Dirijo-me aos meus 
concidadãos e quero que o espelho que lhe possamos oferecer nasça do 
espaço partilhado. É um grande sonho.

O ego é importante para o teatro?
A força do ego é importante para que o teatro exista, para que tenha um 
eixo, mas pode ser uma doença quando se converte na única referência.

Nos seus quarenta anos de vida teatral passou da negação da palavra 
na mímica para a interpretação e a encenação.
Não se tratava da negação da palavra. Quando cheguei à Alemanha, o 
domínio de um idioma como o alemão, com o virtuosismo que se exige 
àqueles que sobem a um palco, constituía uma tarefa imensa para um 
rapaz de 19 anos. Durante os meus seis primeiros meses no Instituto 
de Vestfália, a única forma que encontrei para assegurar o lugar foi 
aproveitando a minha capacidade de explorar os aspectos físicos da 
interpretação. Desse modo pude ganhar tempo enquanto não dominava 
a língua. Para mim, a palavra tornou-se uma das chaves fundamentais do 
teatro. O teatro é um dos últimos redutos da “palavra em acção”. Quando 
um actor com pleno domínio fala no palco, a palavra torna-se túrgida, 
activa, chega à pessoa. Não é simplesmente a referência a algo existente 
– converte-se em arte. 1⁄4

* “Trabajar sobre la muerte nos ha dado mucha vida”. El País. (15 Ene. 2004). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ninguém repete o curso
MARCOS ORDÓÑEZ*

Um. Le Roi se meurt, talvez a obra-prima de Ionesco, estreou-se em Paris 
em 1962. George Devine encenou-a, protagonizada por Alec Guiness, no 
Royal Court. José Luis Alonso, sempre atento ao mais recente, apresentou a 
peça no teatro María Guerrero em 1964, precedida por El Nuevo Inquilino. Um 
grande elenco: Bódalo, a Pradera, José Vivó e Rosario García Ortega. Quarenta 
anos depois, o rei volta a cantar, desta feita no Teatro de La Abadía: um dos 
melhores espectáculos da sua história, e uma das grandes encenações 
de José Luis Gómez. Com a sua minuciosidade habitual, mas sem a frieza 
característica: uma palpitação de vida; um memento mori com todos os 
elementos no devido lugar: o humor, a emoção, a altíssima poesia. Um espaço 
íntimo que parece desenhado por Pierre Le-Tan. A cor das paredes oscila 
entre o esbranquiçado e o malva, ou seja, entre a praça de touros e o gineceu, 
para a lide de Berenguer I, o grande touro que resiste à morte. Berenguer 
é a personagem arquetípica de Ionesco, o protagonista de O Rinoceronte: 
eu, tu, vós; o homem comum que se sonha rei, rei de uma história ou de um 
baralho de cartas. Nas paredes móveis há pequenas cavidades com os seus 
brinquedos preferidos: um chapéu de explorador, como o do Capitão Tan, e 
um ceptro com uma cabeça prateada de rinoceronte no cabo. A notícia da 
morte de Berenguer surge a meio de uma festa. Após uma chuva de rolhas de 
champanhe, cai o silêncio: o adeus a todas as festas futuras. Nesse momento 
teria soado bem o tema “All Tomorrow’s Parties”, mas também não calha mal 
o “My Way” escolhido por Gómez, na versão canónica de Frank Sinatra. Mais 
à frente ouve-se “La pansè”, de Carosone, a orquestra de brinquedos tristes 
de Pascal Comelade e umas rajadas geladas do Requiem de Mozart. O Mozart 
lúgubre, tremendo, é a banda sonora perfeita para a Rainha Margarita, a 
primeira mulher de Berenguer, e Comelade assenta como uma luva à amorosa 
nostalgia da Rainha Maria, a segunda esposa. Margarita diz: “Morrerás dentro 
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de hora e meia, o tempo que demora o espectáculo”. Na arena/gineceu, no 
último bar da noite, rodeiam Berenguer as duas rainhas, a criada Julieta, 
o médico e o alabardeiro. As paredes fendem-se e chove areia do relógio 
parado. Tudo morre em redor de Berenguer, porque o rei é o centro do universo. 
O médico (José Luis Alcobendas) observa: “A Primavera abandonou-nos às 
duas e meia. Já estamos em Novembro. Cai neve no pólo norte do Sol. O 
cometa está cansado, envolve-se na sua cauda, enrosca-se como um cão 
doente”. O alabardeiro (Jesús Barranco) é a testemunha do seu passado 
glorioso, o juiz Shallow de um Falstaff aterrado (“O que nós vimos, o que 
nós vimos, Sir John!”), e retransmite comunicados, minuto a minuto, sobre 
o seu instável estado de saúde. Incredulidade, rebeldia: “Morrerei quando 
tiver tempo, quando eu assim o decidir”. Angústia. Impotência: “Sinto-me 
como um estudante que se apresenta a um exame sem saber a lição”. A 
Rainha Margarita sentencia: “Passarás no exame. Ninguém repete o curso”. 
A súplica chega de imediato: “Por favor, que se lembrem de mim!”. E o delírio, 
a resignação e, por fim, o despojamento. O tema da obra é a aprendizagem e 
a aceitação da morte. “Até parece que és o primeiro a morrer”, diz Margarita. 
“Toda a gente é o primeiro”, sussurra Maria.

Dois. Francesc Orella é Berenguer, o rei, num excelente trabalho, muito 
mais comovedor e livre de artifícios do que em La Caída. Há duas pérolas na 
sua coroa, uma coroa feita à mão, passo a passo, e polida por Gómez para 
que brilhe e não pese. A primeira pérola é o seu diálogo com Julieta (Inma 
Nieto, que já foi bufão de Lear), quando o rei pede à criada que lhe conte as 
coisas que faz diariamente, e ela lhe narra a sua vida quotidiana, cansativa, 
enfadonha, e ele deseja agarrar, maravilhado, o odor da lixívia nos seus dedos, 
as cores da fruta no mercado, o milagre da respiração. A segunda pérola é a 
evocação de um gato, um gato amarelo, “um autêntico príncipe, um poeta”, 
despedaçado pelo enorme cão dos vizinhos: um canto de amor perdido, no 
tom certo para provocar no espectador lágrimas limpas, puríssimas. Que belos 
monólogos, que texto soberbo e que tradução tão viva e poderosa a do poeta 

Martínez Sarrión! Poderia citar tiradas inteiras, deixaria que ocupassem todo 
o espaço desta crónica, mas o melhor será escolher umas poucas de frases 
para abrir o apetite ao leitor e animá-lo a ir ao Abadía ouvi-las integralmente 
nas vozes e corpos da imponente Susi Sánchez, a Rainha Margarita, e de 
Elisabet Gelabert, a sensualíssima Rainha Maria. Margarita é a mãe/morte, a 
espiritualidade terrível; Maria é a carne feliz, a amante, a irmã, a voz do amor: 
“Se me amas, se me amas um pouco”, diz Maria, “o medo abandona-te, o 
universo permanece íntegro, tudo ressuscita, o vazio torna-se plenitude… 
Recorda aquela manhã de Junho à beira-mar em que estávamos juntos e 
a alegria te iluminava, te penetrava… tiveste essa alegria, dizias que estava 
ali, e se o disseste podes voltar a dizê-lo… Aquela aurora resplandecente 
permanece em ti, e se existiu, existirá sempre”. E o rei soluça: “Luz dos meus 
dias, socorro!”. Estas palavras foram escritas por Ionesco e agora Gómez e os 
seus actores voltam a dizê-las para todos nós, para quando chegue a nossa 
hora de ser Berenguer, ou Margarita, ou Maria. No prodigioso trecho final, 
Margarita, qual sacerdotisa budista, conduz o rei ao despojamento: Gómez 
descobriu que o seu monólogo é uma glosa do Livro dos Mortos tibetano, 
esse texto escatológico que bem poderia chamar-se A Transubstanciação, 
Passo a Passo. “Separa os dedos, solta as planícies, liberta as montanhas… 
renuncia a esse império que te pesa, que te atrasa… renuncia às recordações 
coloridas… Não temas esse lobo uivante de presas de papelão…”. As janelas 
desaparecem, bem como as portas e as paredes. O rei diz adeus a tudo isso; 
ocupa o seu lugar definitivo no trono de faz-de-conta e funde-se na bruma. 
Grande texto, grandíssimo espectáculo no Abadía. Não o percam. 1⁄4

* “Nadie repite curso”. El País: Babelia. (7 Feb. 2004).
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TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO [Porto, Portugal]

Teatro de Papel/Anfitrião
a partir de/based upon ·· ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA (O JUDEU)
criação ·· MARCELO LAFONTANA, VICTOR MADUREIRA, ANDREIA GOMES

criação, encenação e interpretação/conceived, directed and performed by ·· MARCELO LAFONTANA, VICTOR MADUREIRA, ANDREIA GOMES
dramaturgia e adaptação do texto/dramaturgy and text adaptation ·· JOSÉ COUTINHAS, MARCELO LAFONTANA
cenografia, marionetas e adereços/set design, puppets and props ·· LUÍS DA SILVA
música/original score ·· EDUARDO PATRIARCA
desenho de luz/light design ·· RUI DAMAS
projecto de construção do Teatro de Papel/Paper Theatre project ·· ANA LOUREIRO
construção de marionetas e elementos cénicos/puppets and props construction ·· OFICINA TFA
montagem de luz e som/light and sound setting ·· PEDRO CARDOSO
costureira/seamstress ·· NATIVIDADE BRAGA
co-produção/co-produced by ·· TNSJ, TFA – TEATRO DE FORMAS ANIMADAS DE VILA DO CONDE para o/to PoNTI‘04
estreia/opening ·· [22OUT04] SALÃO + OU – NOBRE DO TNSJ (Porto)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO (SALÃO + OU – NOBRE) | NOVEMBRO 19+20+21+26+27+28 | DEZEMBRO 3 
sexta-feira/friday ·· 11:00 + 16:00 | sábado/saturday ·· 16:00 | domingo/sunday ·· 11:00
duração aproximada/playing time ·· 1:30

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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A UM ANFITRIÃO DE CARNE E OSSO REPRESENTADO NO INTERIOR DE UM TEATRO DE 

PEDRA SEGUIR-SE-Á UM ANFITRIÃO DE CARTÃO RECRIADO DENTRO DE UM TEATRO DE 

PAPEL. TEATRO DE PAPEL/ANFITRIÃO? SIM, O DESREGRADO TEXTO DE ANTÓNIO JOSÉ DA 

SILVA ADAPTADO A OUTROS “CORPOS” E A OUTRAS REGRAS NARRATIVAS, NUMA ESCALA 

MINIATURIZADA, RESULTADO DE UMA PARCERIA ENTRE O TNSJ E O TEATRO DE FORMAS 

ANIMADAS DE VILA DO CONDE DIRIGIDO POR MARCELO LAFONTANA. AS PERIPÉCIAS DE 

JÚPITER E ALCMENA CONDUZIDAS NO INTERIOR DE UMA MAQUETA DO TEATRO NACIONAL 

SÃO JOÃO A PARTIR DE UM PRODUTIVO CRUZAMENTO DAS TÉCNICAS DE ILUSTRAÇÃO 

GRÁFICA, DO TEATRO DE MARIONETAS E DO CONTADOR DE HISTÓRIAS, ONDE AS MATÉRIAS 

DE QUE SE FAZ O TEATRO – CENÁRIO, ACTORES E OUTROS ELEMENTOS CÉNICOS – SÃO 

INTEIRAMENTE DESENHADAS, COLORIDAS E RECORTADAS EM CARTÃO. PRIMEIRO MOMENTO 

DE UM PROJECTO DE FORMAÇÃO DE PÚBLICOS (PARA TODOS, DENTRO E FORA DE PORTAS) 

QUE QUEREMOS REGULAR NA NOSSA PROGRAMAÇÃO, ESPAÇO DE MEDIAÇÃO ENTRE OS 

PÚBLICOS E AQUILO QUE VÊEM NO PALCO GRANDE DESTA CASA. 

THE PLAY ANFITRIÃO, AFTER PLAYED BY FLESH-AND-BONE ACTORS INSIDE A STONE 

THEATRE, IS NOW PERFORMED BY CARDBOARD PUPPETS INSIDE A PAPER THEATRE. 

ANFITRIÃO IN A PAPER THEATRE? YES, ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA’S BIZARRE TEXT HAS BEEN 

ADAPTED TO OTHER “BODIES” AND OTHER NARRATIVE RULES, IN A MINIATURISED SCALE, 

THE OUTCOME OF A COLLABORATION BETWEEN TNSJ AND MARCELO LAFONTANA’S TEATRO 

DE FORMAS ANIMADAS DE VILA DO CONDE. JUPITER AND ALCMENA’S ADVENTURES NOW 

TAKE PLACE INSIDE A SMALL-SCALE MODEL OF TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO, THANKS 

TO A FRUITFUL CROSS-POLLINATION OF GRAPHIC ILLUSTRATION, PUPPET THEATRE AND 

STORYTELLING, WHERE THE ELEMENTS OF WHICH THEATRE IS MADE – SET, ACTORS AND 

OTHER SCENIC ELEMENTS – ARE ENTIRELY MADE OUT OF CARDBOARD. THIS IS THE FIRST 

MOMENT IN AN AUDIENCE-FORMING PROJECT (OPEN TO ALL, BOTH HERE AND ELSEWHERE), 

THAT WE WANT TO CONSOLIDATE IN OUR PROGRAMME, A PLACE FOR MEDIATION BETWEEN 

AUDIENCES AND WHAT THEY SEE ON OUR LARGER STAGE. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meus senhores, outro Anfitrião?!
MARCELO L AFONTANA

Este projecto tem muitas duplicidades: no texto do Anfitrião, onde os deuses 
copiam os humanos e jogam com as suas vidas; na reprodução, em pequena 
escala, do Teatro São João; na produção, quase em simultâneo, de duas 
montagens de uma mesma obra. Existem, porém, pelo menos dois aspectos 
que fazem sentido na repetição deste Anfitrião:
• Em primeiro lugar, está o facto desta co-produção do TNSJ com o TFA surgir 
no âmbito do PoNTI 2004 e do XIII Festival da União dos Teatros da Europa. 
Neste sentido, funciona como plataforma de promoção e exaltação de um 
evento que se baseia num espírito de cooperação e intercâmbio multicultural 
entre os diferentes países participantes, capaz de valorizar simultaneamente 
a diferença e a identidade de cada um. O Teatro de Papel é um recurso 
comum à maioria dos países da Europa, e assim sendo reflecte essa mesma 
identidade continental, como embaixador da cultura e do teatro de cariz 
europeu.
• Depois, a montagem do Teatro de Papel/Anfitrião ofereceu-nos uma rara 
oportunidade para a valorização do Teatro de Formas Animadas, ao abordar 
um texto que foi originalmente escrito para ser representado por marionetas. 
E não um texto qualquer, mas um clássico, escrito por um dos maiores 
vultos da literatura portuguesa. E o António José da Silva compreendeu que 
o Teatro de Bonifrates, com as suas especificidades técnicas, seria o meio 
mais apropriado para chegar ao seu público, e comunicar aquilo que lhe era 
importante. Esta co-produção com o TNSJ dá credibilidade à nossa arte, 
e colabora para que seja possível um dia recolocá-la no seu devido lugar, 
valorizando a sua produção, reconhecendo (nalguns casos escrevendo) a sua 
história, e ajudando a traçar o seu futuro.

Bem, diante dos dois espectáculos, o espectador pode ainda sentir-
se tentado a perguntar, tal como a criada Cornucópia: “Qual é o verdadeiro 
Anfitrião?”. Mas, ao contrário da solução final da peça, neste caso penso que 
nunca se saberá…

A montagem de um puzzle
A organização de todos os elementos intervenientes no espectáculo revelou-
se um trabalho bastante complexo. A montagem implicou uma grande dose 
de invenção e experimentação para o encaixe de cada elemento: criação de 
bonecos e cenários, adaptação do texto, música original, desenho de luzes e 
construção do próprio teatro. Isso sem falar nas condicionantes de espaço, 
tempo, público-alvo, etc.

O estilo barroco de António José da Silva (contemporâneo dos primórdios 
do Teatro de Papel), a temática herdada do teatro de capa e espada, e a 
dimensão cómica do texto propiciaram um excelente ponto de partida para o 
espectáculo. A escolha desta peça justificou-se sempre pela intemporalidade 
dos temas tratados, pela qualidade da obra e pela importância do autor em 
causa. A parceria com o José Coutinhas viabilizou o delicado processo de 
adaptação da escrita.

Na adaptação/encenação do texto do Judeu, quisemos manter intactos 
aspectos que nos pareceram fundamentais:

1 – A complexidade hilariante do enredo, que mais parece uma auto-crítica 
para um autor barroco, e que faz com que as personagens fiquem cada vez 
mais “embaraçadas” no decorrer dos eventos;
2 – Os jogos de humor e escárnio, que ridicularizam as figuras de relevo 
numa sociedade estratificada, com grande variedade rítmica e velocidade 
impressas na acção, de forma muito semelhante ao teatro de marionetas de 
cariz popular (como os Robertos, por exemplo);
3 – A constante mudança de espaços, situações e personagens, que 
surpreende e mantém viva a atenção do espectador, com elementos cénicos 
de forte identificação para o público (patente sobretudo nas cenas mais 
grotescas, e nas atitudes e falas dos criados).

Para conferir maior eficácia ao espectáculo, algumas das canções originais 
foram adaptadas, e outras suprimidas. A partitura musical criada pelo 
Eduardo Patriarca começa por abordar elementos da música barroca, 
evoluindo e transformando-se ao longo da peça, com a introdução de novas 
sonoridades de carácter mais experimental.

Quisemos materializar no palco – ainda que num palco diminuto – uma 
comédia eficaz, directa, rápida, contagiante e de gargalhada fácil. Mas 
também procurámos criar uma tribuna livre, crítica e inteligente, onde 
pudessem ser discutidos de forma implacável alguns dos valores da nossa 
sociedade: relações amorosas, defesa da honra, fidelidade conjugal, 
injustiças sociais e impunidade dos poderosos. 

No que diz respeito à forma e à linguagem final do espectáculo, o nosso 
Anfitrião explora elementos bastante próximos da ilustração, do cinema de 
animação e da banda desenhada. O recurso a soluções gráficas, em desenhos 
e formas bidimensionais, foi uma escolha constante para solucionar os 
problemas colocados no decorrer da acção, sempre em coerência com a 
estética do Teatro de Papel.

As marionetas e as personagens
Quanto de alma humana caberá na espessura do papel? Depende do papel… 
ou do bonecreiro?

As marionetas utilizadas pelo Judeu e aquelas que funcionam no Teatro 
de Papel apresentam grandes diferenças, que naturalmente tivemos 
presentes aquando da construção das personagens. A caracterização física 
identificou tipos muito concretos, com funções dramáticas bem precisas. 
Do trabalho minucioso com o talento criador das figuras, o Luís da Silva, foi 
nascendo cada um dos bonecos, e a sua personalidade foi-se traduzindo 
em linhas, volumes e cores. O Luís definiu brilhantemente um estilo de 
desenho que sintetizou muito bem os elementos de rigor histórico, assim 
como os pressupostos de expressividade e funcionalidade técnica, numa 
representação final muito lúdica, forte, viva e actual. 

Depois, chegou o momento de animar – dar “anima” aos bonecos. Apesar 
de serem planas, como é regra neste tipo de teatro, procurámos rechear cada 
uma das figuras com uma alma tão rica como orgânica, verosímil e vibrante. 
Definimos um estilo de representação muito próximo do teatro popular de 
bonecos, procurando o riso através da utilização do grotesco, do inusitado, do 
truque e da caricatura de tipos e atitudes. Tudo isto num espírito de subversão 
da ordem normal da vida, que é justamente o que acontece no Anfitrião, onde 
os heróis estão sujeitos aos caprichos dos deuses. Por outro lado, procurámos 
também trabalhar com intenções bem definidas e a compreensão das 
motivações de cada acção, de forma a poder suscitar sentimentos reais e 
momentos de maior interesse para os actores e espectadores. O efeito de 
distanciamento, expresso sobretudo pelos criados, é mantido e reforçado.

Optámos, assim, por uma forma de representação que possibilita a 
utilização de um código directo e de leitura imediata, através do qual o 
espectador se identifica instantaneamente, libertando no riso (um riso franco 
e espontâneo) as opressões da realidade quotidiana. 

Finalmente, gostaríamos de desejar que este Anfitrião (como diz Mercúrio: 
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“sempre a boca fala tarde quando madruga o desejo”) cumpra o seu desejo 
na vista do seu público tão desejado: a exaltação do prazer de ver teatro, 
divertindo o espectador e comunicando com ele as nossas ideias, sensações 
e emoções. 1⁄4

Another Anfitrião, gentlemen?! 
MARCELO L AFONTANA

This project is filled with duplicities: in the text of Anfitrião, where the gods 
copy the humans and play with their lives; in the small-scale reproduction of 
Teatro São João; in the near simultaneous display of two stagings of the same 
play. Nonetheless, at least two aspects make sense in the repetition of this 
Anfitrião: 
• First, there is the fact that this TNSJ/TFA co-production is part of the 
PoNTI‘04 and the 13th Union of European Theatres Festival. In this sense, it 
works as a platform for the promotion and praise of an event that is based on 
a spirit of co-operation and multicultural interchange between the participant 
countries, valuing the difference and identity of each of them. The Paper 
Theatre is common to most European countries, and thus reflects that same 
continental identity, as an ambassador of European theatre and culture. 
• Secondly, the staging of Teatro de Papel/Anfitrião gave us a rare opportunity 
for the valorisation of Animated Forms Theatre, by dealing with a text that was 
originally written to be played by puppets. And a text that is a classic, written 
by a great name of Portuguese literature. António José da Silva understood 
that Puppet Theatre, with its technical distinctiveness, would be the most 
fitting vehicle for him to reach his audience, and communicate what he found 
to be important. This co-production with the TNSJ gives credibility to our art, 
and brings it closer to recovering its fitting position, by valuing its practice, 
acknowledging (sometimes writing) its history, and helping to delineate its 
future.

Now, facing these two shows, the spectator may still feel tempted to ask, 
like the servant Cornucópia: “Which is the real Anfitrião?”. But, unlike what 
happens in the play, I believe that this will never be known here…

Putting a jigsaw puzzle together 
Organising all the elements that make up this show proved a quite 
complex piece of work. Its staging demanded a great deal of invention and 
experimentation to fit in all of its pieces: creation of puppets and sets, text 
adaptation, original music, light design and construction of the theatre itself. 
And not forgetting the limitations of space, time, target audience, etc. 

The Baroque style of António José da Silva (who was a contemporary of 
the Paper Theatre’s early times), together with the swashbuckling theme and 
comical dimension of the text give the show a fine starting-point. The choice 
of this play was always justified by the timelessness of the issues it deals with, 
by the quality of the play and by the importance of its author. My partnership 
with José Coutinhas made it possible to accomplish the delicate process of 
adapting the text. 

In adapting/staging the Jew’s text, we aimed at keeping intact certain 
aspects that struck us as essential: 

1 – The hilarious complexity of the plot, which seems more like a Baroque 
author’s self-parody, ever further “entangling” its characters as the events 
unfold; 
2 – The games of humour and scorn that ridicule the upstanding figures of 
a stratified society, with great rhythmic variety and velocity in terms of the 
action, quite like a popular puppet theatre (Punch and Judy, for instance);
 3 – The constant change of locations, situations and characters, which 
surprise the audience, keeping it attentive, with scenic elements with which 
its members can identify (especially the most grotesque scenes, and the 
servants’ attitudes and lines). 
In order to increase the show’s efficacy, some of its original songs were 
adapted, and others suppressed. Eduardo Patriarca’s score starts by using 
elements taken from Baroque music, but it evolves and changes as the play 
advances, bringing in new, more experimental sounds. 

We wanted to bring to life on stage – tiny though it is – an effective, 
straightforward, quick, contagious and funny comedy. But we also tried to 
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create a free, critical and intelligent platform, in which to ruthlessly discuss 
some of our society’s values: love relationships, defence of honour, conjugal 
fidelity, social injustice and the impunity of the powerful. 

In what concerns the show’s final form and language, our Anfitrião explores 
elements taken from illustration, cartoon films and comic books. There was a 
constant use of graphic resources, in the shape of two-dimensional drawings 
and forms, always in consonance with the Paper Theatre’s aesthetics, in order 
to solve the problems that emerged during the action. 

Puppets and characters 
How much of the human soul can fit in the thickness of paper? It depends on 
the paper… or is it the puppeteer? 

There is a world of difference between the puppets that were used in 
the play’s original production and the ones we are using now, and we have 
taken this in consideration when conceiving the characters. Physical 
characterisation has delineated very concrete types, with clearly defined 
dramatic functions. Out of a meticulous collaboration with Luís da Silva, the 
talent behind the figures, each puppet was born, its personality expressed 
in lines, volumes and colours. Luís brilliantly defined a style of drawing that 
perfectly synthesised the historic elements and the needs of expressiveness 
and technical functionality into an extremely playful, strong, living and up-to-
date final depiction. 

Then came the time to “animate” – confer “anima” to the puppets. In spite 
of their flatness, as is the rule in this kind of theatre, we sought to fill each of 
the figures with a rich, organic, believable and vibrant soul. We have defined 
a performing style quite close to popular puppet theatre, seeking to provoke 
laughter by resorting to the grotesque and unexpected, to trickery and the 
caricature of types and attitudes. All this in a spirit of subversion of the normal 
order of life, which is precisely what happens in Anfitrião, where the heroes 
are subject to the whims of the gods. On the other hand, we have also tried 
to work with well-defined intentions, understanding the motivations for each 
action, so as to create real feelings and moments that are more interesting for 
the actors and spectators. The distancing effect, centred on the servants, is 
maintained and strengthened. 

We have opted, thus, by a form of representation that allows us to use a strai-
ghtforward, immediately understood code, letting the spectators identify them-
selves with the play instantaneously, and release themselves through laughter 
(a frank, spontaneous laughter) from the constraints of everyday reality. 

Finally, we would like to wish that this Anfitrião will fulfil its desire (in 
Mercury’s words: “the mouth always talks too late when desire rises early”) 
in the minds of its so desired audience: the exaltation of the pleasure of 
watching a play, amusing the spectators and communicating to them our 
ideas, sensations and emotions. 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O Teatro de Papel
MARCELO L AFONTANA

A sua origem não é muito clara e consensual, situando-se entre os finais do 
século XVIII e princípios do séc. XIX, na Europa, sob a forma de brinquedo, 
possivelmente influenciado pelo trabalho dos pintores que produziam os 
telões para os cenários nos grandes teatros dessa época. Estas pinturas, de 
grande formato, estavam perfeitamente adaptadas ao conceito das luxuosas 
salas de espectáculos, criando o ambiente necessário para a apresentação de 
obras teatrais. 

É aceite por grande parte dos estudiosos a versão de que teria sido o inglês 
William West o inventor do Teatro de Papel. Como gráfico e comerciante 
em Londres, William vendia na sua loja uma variedade de coisas, entre elas 
brinquedos. Em 1811, experimentou imprimir em papel algumas figuras, 
personagens de uma popular pantomima da altura, que se venderam tão bem 
que ele decidiu fazer também o teatro, com o proscénio, o palco e cenários. 
O sucesso alcançado pelo produto levou a que outros elementos, na sua 
maioria donos de editoras gráficas, procurassem o apoio de desenhadores 
para a realização de novos teatrinhos, projectados a partir da arquitectura 
de teatros reais, e de espectáculos conhecidos do público. Nos dez anos 
que se seguiram, a tradição do Teatro de Papel difundiu-se por toda a 
Europa, alcançando o seu apogeu em finais do século XIX, tendo sobrevivido 
ininterruptamente até à primeira metade do séc. XX. Depois da Segunda 
Guerra Mundial, o interesse pelos teatros de papel perdeu impulso, até que na 
década de 1960 se verificou o seu ressurgimento em força. 

Conhecido como Toy Theatre ou Juvenile Drama, na Inglaterra, 
Papiertheater na Alemanha, Dukketeater na Dinamarca, Imagerie d’Epinal na 
França, Teatro de los Niños, na Espanha, entre outros nomes, o Teatro de Papel 
foi para gerações de crianças um motivo de encantamento, que também 
inspirou e criou uma forma única de arte. Tendo sido criado inicialmente como 
brinquedo para os filhos de uma elite social, adquiriu uma nova dimensão ao 
tornar-se um meio de expressão teatral, e mais tarde como objecto de culto, 
alvo de coleccionadores e entusiastas de todo o mundo. 

Do ponto de vista teatral, estamos diante de uma das expressões do 
universo das Formas Animadas ou, mais estritamente, das marionetas. 
As personagens são desenhadas e recortadas em cartão, sendo então 
manipuladas para o espaço da cena, geralmente através de varetas 
horizontais. Cada uma das figuras chega a ser representada em diversas 
versões, com posições e atitudes diferentes, de acordo com a natureza da 
acção a desempenhar, assim como a sua evolução no enredo. O actor trabalha 
num registo situado entre o marionetista e o contador de histórias, alternando 
a narrativa dos acontecimentos com a manipulação/interpretação das 
personagens, a mudança de cenários e a realização dos efeitos de luz e som. 

Para além da sua indiscutível validade como objecto de expressão teatral, 
um dos elementos de maior importância destas miniaturas, primorosamente 
desenhadas e montadas, é o facto de reproduzirem fielmente aspectos da 
vida teatral europeia da primeira metade do séc. XIX, quando dominavam 
as formas do melodrama, os romances e a pantomima, luxuosamente 
apresentados ao público em edifícios de grande porte e magnificência. 
À semelhança do que acontecia no palco, onde as artes e os ofícios se 
confundiam na criação do fenómeno teatral, também a casa de espectáculos 
se tornara num ponto de convergência dos melhores arquitectos, pintores, 
escultores e artesãos, na tarefa de reproduzir para além dos limites do tablado 
toda a magia e o deslumbramento do espaço cénico. No papel fixaram-se 
e preservaram-se os elementos que testemunham este período, ainda que 
muitos dos teatros que lhe serviram de modelo já tenham desaparecido ou 
sido totalmente descaracterizados. 

Hoje em dia, enquanto objectos de valor histórico e artístico, encontramos 
um enorme interesse pelo Teatro de Papel. O Pollock’s Toy Theatre Museum, 
em Londres, por exemplo, abriga uma importante colecção de exemplares 
antigos, e nos últimos anos tem vindo a reproduzir os modelos existentes para 
difusão e venda ao público, a partir dos seus originais vitorianos. 

Na cena, o Teatro de Papel vive uma autêntica revolução. Existem, na 
produção das companhias, duas formas de aproximação muito diferentes. 
Por um lado, está o trabalho de grupos adeptos da recriação tradicional, 
formados especialmente por agregados familiares, e que desenvolvem o seu 
trabalho na procura da recriação dos padrões de funcionamento do século 
XIX, tanto na estética como na escolha dos textos teatrais. Por outro lado, 
existe um número de artistas que se dedicam de igual forma a esta técnica, 
mas que aportam nos seus espectáculos novos elementos, fruto da constante 
pesquisa no campo do teatro e das marionetas, e que fazem desta arte um 
lugar de modernidade, no cruzamento do teatro de actores e de objectos. A 
procura crescente de textos de autores contemporâneos, somada à abertura 
dos criadores para a integração de outras artes e novas tecnologias, são 
claros sinais da tendência vanguardista do Teatro de Papel.

Não é demais referir a existência de diversos festivais internacionais, 
exclusivamente dedicados ao encontro dos actores de papel. Eles são o ponto 
de encontro privilegiado dos adeptos do estilo “tradicional” e dos “modernos”, 
sendo organizados periodicamente e atraindo milhares de pessoas. Entre os 
mais importantes, podem-se destacar: Preetz, o mais antigo, e Krefeld (ambos 
na Alemanha), Ramsgate (Inglaterra), Troyes (França) e Nova Iorque (EUA). 

Dado o seu histórico, compreende-se não se tratar de uma moda mas, 
antes pelo contrário, temos assistido nas últimas décadas ao renascimento, 
lento, mas muito forte, de um velho movimento europeu, em paralelo com 
o desenvolvimento do teatro de marionetas, máscaras, objectos, teatro de 
sombras, enfim, do conjunto de técnicas conhecidas sob a designação Teatro 
de Formas Animadas.1⁄4

The Paper Theatre
MARCELO L AFONTANA

Its origin is neither very clear nor consensual, but it probably appeared 
between the late 1700s and early 1800s, in Europe, as a toy, probably 
influenced by the work of the painters who created the large backdrops for the 
sets of the large theatres of the time. These large-scale paintings perfectly 
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fitted their luxurious surroundings, creating an appropriate atmosphere for the 
presentation of a play.

Most scholars accept that the invention of the Paper Theatre should be 
attributed to William West, an Englishman. A London printer and tradesman, 
William sold in his shop a variety of things, toys among them. In 1811, he 
printed on paper some figures, characters from a then popular pantomime, 
which sold so well he decided to print a reproduction of the theatre, with 
proscenium, stage and sets. The success of this product led other persons, 
usually owners of printing-presses, to procure the help of draughtsmen to 
create new tiny theatres, inspired on the architecture of real theatres, and 
on popular plays. Over the next decade, the Paper Theatre tradition would 
spread across Europe, reaching its peak in the late 19th century, and surviving 
unbroken until the mid-1900s. After WW II, interest on such toys decreased, 
until their triumphant comeback in the 1960s. 

Also known as Toy Theatre or Juvenile Drama in England, Papiertheater in 
Germany, Dukketeater in Denmark, Imagerie d’Epinal in France, and Teatro 
de los Niños in Spain, the Paper Theatre charmed generations of children, 
besides inspiring and creating a unique art form. Initially a toy for the sons and 
daughters of a social elite, it gained a new dimension by becoming a means of 
dramatic expression, and later a cult object for collectors and enthusiasts all 
over the world. 

From the theatrical point of view, this is one expression of the universe of 
Animated Forms or, in stricter terms, puppetry. The characters are printed 
cardboard cut-outs, which are manipulated inside the scenic space, generally 
with the help of horizontally-held rods. Sometimes, different versions of 
the figures are created, depicting each of them in diverse positions and 
attitudes, in accordance with the action they play, as well as their development 
in the plot. The actor’s work lies somewhere between the puppeteer’s and 
the storyteller’s, combining the narration of events with the characters’ 
manipulation/performance, change of sets and light/sound effects.

Besides their indisputable value as objects of dramatic expression, 
one of the most important elements in these wonderfully designed and 
assembled miniatures is the fact that they faithfully reproduce aspects from 
European theatre life of the first half of the 19th century, when melodramas, 
romances and pantomimes were lavishly presented to the public, inside 
grand, magnificent buildings. As it happened on the stage, where arts and 
crafts mingled to create the theatrical experience, the theatre building itself 
had become a meeting-point for the finest architects, painters, sculptors 
and craftsmen, who extended all the magic and wonder of the scene beyond 
the stage limits. Elements that testify to this period have been depicted and 
preserved on paper, even though many of the theatres to which they belonged 
have already disappeared or lost their original features. 

Nowadays, there is an enormous interest on Paper Theatres, as objects of 
historic and artistic value. For instance, the Pollock’s Toy Theatre Museum, in 
London, holds an important collection of Victorian specimens, reproductions 
of which it has been selling to visitors over the last years.

Theatrically, the Paper Theatre is undergoing a real revolution. Companies 
approach it in two very different ways. On the one hand, is the work of groups 
(usually family units) that try to recreate a 19th-century feel, both in terms 
of aesthetics and repertoire. On the other, there are certain artists who also 
explore this technique, but bring to their shows new elements, the fruit of 
constant research in drama and puppetry, bringing this art into modernity, an 
actors/objects theatre. The growing search for texts by contemporary authors, 
combined with the creators’ willingness to include the other arts and new 
technologies, are clear signs of the Paper Theatre’s avant-garde leanings. 

Several international festivals are also exclusively dedicated to this 
art. They are the periodic meeting-points for “traditional” and “modern” 
companies, and are attended by thousands of people. The most important 
are Preetz, which is also the most ancient, and Krefeld (both in Germany), 
Ramsgate (England), Troyes (France) and New York (USA). 

Given its past history, this is not a fad: on the contrary, what we have 
witnessed over the last decades is the slow, but very sure rebirth of an old 
European art form, which accompanies the development of puppet theatre, 
the dramatic use of masks and objects, shadow theatre… in short, the whole 
number of techniques collectively known as Animated Forms Theatre. 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TFA – Teatro de Formas Animadas de Vila do Conde
O TFA – Teatro de Formas Animadas é uma estrutura teatral de cariz 
profissional, situada em Vila do Conde, criada para a dinamização de 
actividades ligadas ao universo das marionetas, máscaras, teatro de sombras, 
objectos e imagem manipulada.

Na génese do projecto actual esteve o Coro de Bonecos de Vila do Conde 
– uma experiência de formação teatral sobre o teatro de marionetas, 
realizada em 1998 com o apoio do PRONORTE. Entre 1999 e 2002, o TFA 
foi a estrutura responsável pela criação e coordenação do primeiro curso 
profissional realizado em Portugal para a formação de intérpretes nesta 
área, em parceria com a Câmara Municipal de Vila do Conde e o Instituto de 
Emprego. Este curso criou as condições materiais e humanas para a criação 
da actual companhia teatral profissional, que trabalha em estreita relação 
com a autarquia local e os demais parceiros sociais (escolas, associações 
recreativas, etc.).

Desde o seu início, o TFA participou em diversos festivais nacionais e 
internacionais, tendo obtido o primeiro prémio na competição internacional do 
Festival Découvertes, Images et Marionnettes (Tournai, Bélgica). Foi também 
reconhecido pela UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) como 
estrutura de formação profissional, representando Portugal no I International 
Festival of Puppetry Schools (em Bialystok, Polónia). 

O TFA não se restringe à montagem e apresentação de espectáculos, mas 
também procura fomentar outras acções que possam servir para a divulgação 
e valorização do Teatro de Formas Animadas, quer na preservação da sua 
memória ou na investigação de novos caminhos para esta expressão artística. 
Nesse sentido, explora também as áreas da formação (em cursos livres e de 
carácter profissional) e investigação. 

Este é um projecto de paixão para com o Teatro de Formas Animadas. 
Um projecto artístico, pedagógico e social que conta actualmente com o 
valioso suporte da Câmara Municipal de Vila do Conde, cidade que abriga a 
companhia, e que já recebeu também apoios do Ministério da Cultura para 
acções de carácter pontual. 1⁄4

TFA – Teatro de Formas Animadas de Vila do Conde 
The TFA – Teatro de Formas Animadas [Animated Forms Theatre] is a 
professional theatrical structure, located in Vila do Conde, and aimed at 
organising activities connected with the universe of puppets, masks, shadow 
theatre, manipulated objects and pictures.

The source of the current project was the Coro de Bonecos de Vila do Conde 
[Vila do Conde Puppet Choir] – a theatrical training experience using puppet 
theatre, carried out in 1998 with the support of PRONORTE. From 1999 to 2002, 
the TFA was the structure that created and co-ordinated the first Portuguese 
professional course in this area, together with the Vila do Conde Town Council 
and the Employment Institute. This course gathered together the necessary 
material and human assets for the creation of the present professional theatre 
company, which works in close collaboration with the Town Council and other 
social partners (schools, recreational associations, etc.). 

Since its beginning, the TFA has taken part in various Portuguese and 
foreign festivals, having won first prize in the international competition of 
the Festival Découvertes, Images et Marionnettes (Tournai, Belgium). It was 
equally recognised by the UNIMA (Union Internationale de la Marionnette), as a 
professional training school, and represented Portugal in the 1st International 
Festival of Puppetry Schools (Bialystok, Poland).

The TFA does more than simply putting together and presenting shows; it 
also aims at promoting other actions that may divulge and enhance Animated 
Forms Theatre, either preserving its legacy or discovering new routes for 
this artistic expression. As such, it also explores the areas of training (in 
recreational or professional courses) and research.

This is a project of passion for Animated Forms Theatre. An artistic, 
pedagogic and social project that, besides the valuable and constant support 
of the Town Council of Vila do Conde, its native town, has also received the 
occasional support of the Ministry of Culture for some of its initiatives. 1⁄4
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TEATRO DE MOSCOVO – ESCOLA DE ARTE DRAMÁTICA [Moscovo, Rússia]

A Ilíada – Canto XXIII
Jogos Fúnebres em Honra de Pátroclo

a partir de/based upon ·· HOMERO
encenação/directed by ·· ANATOLI VASSILIEV

criação colectiva/colective creation (1996-2004)
cenografia/set design ·· ANATOLI VASSILIEV
canções do coro/chorus songs VLADIMIR MARTYNOV
produção/produced by ·· TEATRO DE MOSCOVO – ESCOLA DE ARTE DRAMÁTICA 
estreia/opening ·· [24FEV04] TEATRO DE MOSCOVO – ESCOLA DE ARTE DRAMÁTICA (Manege)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEATRO CARLOS ALBERTO | NOVEMBRO 22+24+25+27+28 
segunda, quarta, quinta-feira, sábado e domingo/monday, wednesday, thursday, saturday and sunday ·· 21:30 
duração aproximada/playing time ·· 2:40 · sem intervalo/with no intermission
espectáculo legendado em português/performance subtitled in Portuguese

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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NUM ESPAÇO QUASE VAZIO, BRANCO, MOVIMENTAM-SE DEZENAS DE ACTORES COM GESTOS 

ROUBADOS DAS ARTES MARCIAIS. COM VOZES GUTURAIS, ÀS VEZES SOLITÁRIAS, ÀS VEZES 

JUNTAS NUM UNÍSSONO QUE EVOCA A MORTE. É DA MORTE – MAS TAMBÉM DA VIDA, COM O 

MAGNÍFICO DISCURSO DE NESTOR – QUE TRATA ESTA ENCENAÇÃO DO XXIII CANTO DE A ILÍADA, 

SOBRE A QUAL ANATOLI VASSILIEV TRABALHA E TRABALHARÁ DURANTE MAIS ALGUNS ANOS. 

PARA NÓS, É A OPORTUNIDADE ÚNICA DE VERMOS UMA OBRA DESTE SINGULAR CRIADOR QUE, 

RECUSANDO OS CAMINHOS QUE O LEVARIAM CERTAMENTE À FAMA E AO RECONHECIMENTO NO 

SEU PAÍS, ENVEREDOU POR UM TEATRO DE PESQUISA EM QUE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

SE ASSUME COMO VALOR DOMINANTE DA OBRA, EM QUE O RIGOR E A PRECISÃO NÃO SÃO 

ADJECTIVOS USADOS COM LEVEZA, MAS O PROJECTO DE TODA UMA VIDA. PELO RISCO, PELO 

ABSOLUTO CARÁCTER EXPERIMENTAL E ABERTO DESTA ILÍADA, VALE A PENA CONHECER A 

OBRA DESTE ENCENADOR, TÃO SINUOSA E PARTICULAR COMO A DOS GRANDES MESTRES DA 

LITERATURA RUSSA DO SÉCULO XIX, QUE NOS DERAM ROMANCES EXPERIMENTAIS COMO O 

MAGNÍFICO EUGENE ONEGUIN, DE PUSHKIN (SOBRE O QUAL VASSILIEV TAMBÉM TRABALHOU) 

OU ALMAS MORTAS, DE GOGOL. 

NASCIDO A 5 DE MAIO DE 1942, ANATOLI VASSILIEV COMPLETA OS SEUS ESTUDOS DE CIÊNCIAS 

NA FACULDADE DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE ESTATAL DE ROSTOV. EM 1968, ENTRA NO 

CURSO DE ENCENAÇÃO DO CONSERVATÓRIO ESTATAL DE ARTE DRAMÁTICA LOUNATCHARSKI 

DE MOSCOVO, ONDE TEM COMO PROFESSORES ANDRÉ POPOV E MARIE KNEBEL. DESDE 1973, 

ANO EM QUE, ENQUANTO ENCENADOR ESTAGIÁRIO, DIRIGE SOLO PARA CARRILHÃO – UMA 

PRODUÇÃO ASSINALÁVEL INTERPRETADA POR UM NÚCLEO DE ACTORES ÍMPARES, TODOS 

ANTIGOS ALUNOS DE STANISLAVSKI –, VASSILIEV CONQUISTOU UM LUGAR PRIMORDIAL NA 

HISTÓRIA DO TEATRO. A ESCOLA DE ARTE DRAMÁTICA, DESENVOLVIDA POR VASSILIEV A 

PARTIR DE 1987 NO TEATRO IMAGINADO POR SI E EXPRESSAMENTE CONSTRUÍDO PARA O 

EFEITO PELO MUNICÍPIO DE MOSCOVO, FUNDA-SE NA IDEIA DE RENOVAÇÃO PROFISSIONAL 

PERMANENTE, NA PESQUISA DE UMA NOVA ESTÉTICA TEATRAL, NO RENASCIMENTO DA 

CULTURA TEATRAL DENTRO DO MAIS NOBRE ESPÍRITO RUSSO. TRATA-SE DE UM MODELO 

DE TEATRO ÚNICO DO PONTO DE VISTA DAS RELAÇÕES INTERNAS, SEJAM ARTÍSTICAS, 

INTELECTUAIS, PROFISSIONAIS OU ÉTICAS. A CONCEPÇÃO DE UM TEATRO-LABORATÓRIO 

OFERECE A POSSIBILIDADE DE UMA PESQUISA E DE UMA EXPERIMENTAÇÃO QUOTIDIANAS, 

COM REFLEXOS EVIDENTES NA ORGANICIDADE DAS CRIAÇÕES CÉNICAS, QUE PODEM DEMORAR 

ANOS A DESENVOLVER E SOFRER CONTÍNUAS MUTAÇÕES AO LONGO DA SUA PERMANÊNCIA 

EM REPORTÓRIO. DESTA PRÁTICA NASCERAM ESPECTÁCULOS MEMORÁVEIS A PARTIR DE 

AUTORES CLÁSSICOS E CLÁSSICOS CONTEMPORÂNEOS: PLATÃO, ERASMO, DOSTOIEVSKI, 

PUSHKIN, DUMAS, MAUPASSANT, MOLIÈRE, THOMAS MANN, PIRANDELLO OU WILDE.

IN A NEARLY EMPTY, WHITE STAGE, TENS OF PERFORMERS MOVE, WITH GESTURES TAKEN 

FROM THE MARTIAL ARTS. THEIR VOICES ARE GUTTURAL, SOMETIMES ISOLATED, SOMETIMES 

JOINED IN AN UNISON AGAINST DEATH. IT IS WITH DEATH – BUT WITH LIFE ALSO, IN NESTOR’S 

MAGNIFICENT SPEECH – THAT THIS STAGE ADAPTATION OF THE ILIAD’S 23RD CANTO DEALS. 

ANATOLI VASSILIEV WILL PURSUE HIS WORK ON THE ILIAD FOR A FEW MORE YEARS. THIS 

IS A UNIQUE CHANCE TO SEE, IN PORTUGAL, A WORK BY THIS ARTIST WHO, REFUSING 

OPPORTUNITIES THAT WOULD CERTAINLY GIVE HIM FAME AND FORTUNE IN HIS COUNTRY, HAS 

PURSUED AN EXPERIMENTAL THEATRE WHERE THE CONSTRUCTION PROCESS IS THE DOMINANT 

VALUE OF THE WORK, WHERE RIGOUR AND PRECISION ARE NO IDLE ADJECTIVES, DEFINING 

INSTEAD THE PROJECT OF A LIFETIME. THIS DARING AND THOROUGHLY EXPERIMENTAL 

APPROACH TO THE ILIAD SHOWS HOW REWARDING IT MAY BE TO DISCOVER THIS DIRECTOR’S 

OEUVRE, AS SINUOUS AND PERSONAL AS THE PRODUCTION OF THE GREAT RUSSIAN WRITERS 

OF THE 19TH CENTURY, WHO GAVE US EXPERIMENTAL NOVELS LIKE PUSHKIN’S MAGNIFICENT 

EUGENE ONEGIN (ON WHICH VASSILIEV ALSO WORKED) OR GOGOL’S DEAD SOULS.

BORN ON 5 MAY 1942, ANATOLI VASSILIEV GOT A DEGREE AT THE CHEMISTRY FACULTY OF 

THE ROSTOV STATE UNIVERSITY. IN 1968, HE BEGAN STUDYING STAGE DIRECTION AT THE 

LOUNATCHARSKI STATE DRAMA SCHOOL, WHERE HE WAS TAUGHT BY ANDRÉ POPOV AND 

MARIE KNEBEL. IN 1973, STILL AS A TRAINEE, HE DIRECTED CARILLON SOLO – A REMARKABLE 

PRODUCTION PLAYED BY A GROUP OF PEERLESS ACTORS, ALL OF THEM FORMER STUDENTS 

WITH STANISLAVSKI – WITH WHICH HE CARVED HIMSELF A NICHE IN THEATRE HISTORY. 

THE SCHOOL OF DRAMATIC ART, WHICH VASSILIEV HAS BEEN DEVELOPING SINCE 1987 IN 

THE THEATRE HE IMAGINED AND THAT WAS EXPRESSLY BUILT FOR HIM BY THE MOSCOW 

MUNICIPALITY, IS BASED ON THE NOTION OF CONSTANT PROFESSIONAL RENEWAL, ON THE 

SEARCH FOR A NEW THEATRICAL AESTHETICS, FOR THE REBIRTH OF THEATRICAL CULTURE 

IN THE NOBLEST RUSSIAN SPIRIT. IT IS A UNIQUE KIND OF THEATRE IN TERMS OF INTERNAL 

RELATIONSHIPS, BE THEIR NATURE ARTISTIC, INTELLECTUAL, PROFESSIONAL OR ETHICAL. 

ITS LABORATORY-THEATRE APPROACH ALLOWS FOR DAILY RESEARCH AND EXPERIMENTATION, 

WITH CLEAR CONSEQUENCES ON THE ORGANIC DEVELOPMENT OF SCENIC CREATIONS, 

WHICH MAY BE YEARS IN THE MAKING, UNDERGOING CONTINUOUS CHANGE WHILE ON THE 

REPERTOIRE. THIS PRACTICE HAS LED TO MEMORABLE SHOWS, CREATED FROM WORKS BY 

CLASSIC AND CONTEMPORARY AUTHORS: PLATO, ERASMUS, DOSTOEVSKY, PUSHKIN, DUMAS, 

MAUPASSANT, MOLIÈRE, THOMAS MANN, PIRANDELLO OR WILDE.

Porta aberta ao Verbo
NUNO CARDOSO

Assistir a um espectáculo de Anatoli Vassiliev não é uma experiência fácil 
para o espectador. Sustentado por uma ideia de renovação profissional 
permanente, de pesquisa por uma nova estética teatral, este criador 
desenvolve um modelo de teatro único, em que as relações artísticas, 
intelectuais e profissionais concorrem para a abertura de novos caminhos 
do ponto de vista ético e estético, os quais afectam a experiência teatral de 
uma forma radical e totalizante, quer no âmbito do processo criativo, quer no 
âmbito do momento espectacular, ou seja, no momento de partilha com o 
espectador.

Quando falamos do teatro de Anatoli Vassiliev confrontamo-nos 
com uma ideia de teatro-laboratório no sentido mais rigoroso do termo. 
Desenvolvendo um trabalho de pesquisa e experimentação constantes, 
este criador transforma o objecto teatral numa experiência dialéctica 
permanente, processo evolutivo que quebra com as fronteiras que, 
normalmente adquiridas, separam o momento de criação (o processo criativo 
onde o questionamento é constante) e o momento da exibição (onde o 
questionamento dá lugar à passividade do resultado). Como consequência 
desta visão singular do teatro assistimos à valorização do conceito de 
processo como cerne do ímpeto criativo, e portanto a uma recusa substantiva 
da maior parte das formas teatrais vigentes. De facto, num contexto em que 
se espera de um encenador a construção de um programa ético e estético 
que ele posteriormente submete à apreciação do público, Anatoli Vassiliev 
inflecte com o seu trabalho para um campo em que o encontro com esse 
público ganha um teor de diálogo, em que todos os elementos estão sujeitos 
à experimentação momentânea e aberta. Assim, afastamo-nos de tiques 
teatrais tão comuns como a verosimilhança e o realismo, a necessidade de 
identificação emocional ou o jogo de referências, os quais criam uma espécie 
de camisa-de-forças ao objecto teatral.

Foi esta opção que esteve por detrás da criação da Escola de Arte Dramática 
em 1987. É esta opção que faz com que o trabalho deste criador assuma 
formas tão diversas como espectáculos, ensaios abertos, leituras, seminários 
a partir de uma matéria-prima tão ecléctica como Platão, Erasmo, Dostoievski, 
Pushkin, Molière, Pirandello ou Thomas Mann. É esta opção que torna a obra 
de Anatoli Vassiliev uma experiência difícil, simultaneamente eivada de uma 
lúcida simplicidade e de herméticas contradições para o espectador.

Assim, ao encarar a criação teatral não como um simples levar uma peça à 
cena, mas como questionamento criativo constante, Vassiliev produz na sua 
obra um conjunto de efeitos que reclamam do espectador uma postura activa 
como participante num jogo em que tudo é escalpelizado e posto em causa, 
desde elementos tão simples como a acção física ou a expressão verbal, até 
estruturas tão complexas como a temática e a composição. O espectador 
comunga, portanto, do percurso do actor na busca de uma possível 
conclusão, de um acordo entre seres humanos, de um momento de revelação. 

O teatro de Anatoli Vassiliev é um teatro que procura, acima de tudo, 
tocar no estado de alma. Nesse esforço arrasta em torvelinho todos os 
participantes do processo teatral, procurando talvez um estado primevo 
da experiência teatral, que no seu entender é absolutamente contrário à 
urbanidade ou, se quisermos, ao determinismo (artístico, cultural, económico, 
etc.) a que o século XIX e XX amarraram o teatro.

Em A Ilíada – Canto XXIII assistimos a um bom exemplo de tudo isto. 
Num cenário despido, actores submetem este texto fundador da cultura 

ocidental à experiência de um corpo diverso, à prova de rígidos katas de 
artes marciais, de uma voz cénica, cantada ou não, em que a palavra é 
experimentada e estudada para chegar ao mais profundo da mesma, ao 
Verbo.

Ao fazer isto, Vassiliev estiola os limites da convencionalidade em que 
infelizmente tantas vezes nos movemos e reclama uma outra atitude a todos 
os participantes do acto teatral. Uma disponibilidade criativa que nos leve a 
recusar um tempo causal e quotidiano a que estamos habituados, para nos 
submergimos num outro tempo onde o silêncio potencia a palavra, onde o 
espaço potencia o espírito. 

Esta A Ilíada – Canto XXIII é acima de tudo um enorme espaço de diálogo, 
uma porta aberta ao Verbo, capaz de se constituir como “condutor do 
espírito”, para assim reencontrarmos os grandes temas que desde sempre 
nortearam a nossa civilização e a nossa conduta individual. 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Terceira Lição: A arte de ser cavalo ou Como andar às voltas
ANATOLI  VASSILIEV  *

Théâtre du Rond-Point, Paris 3 de Julho de 1996

Touro pelo Zodíaco,
Cavalo pelo calendário oriental,
Oriental pelo meu nome grego,
Nasci a 21 de Abril pelo antigo calendário
e a 5 de Maio pelo novo,
ao meio-dia de 42.
(Excerto da minha autobiografia)

Yan Ciret Neste encontro nocturno, gostaríamos de poder esboçar como que 
um retrato estilhaçado, através de vaivéns entre o passado e o presente, a fim 
de definirmos a actual postura de Anatoli Vassiliev. Eis uma primeira pergunta 
muito simples: o que é, para si, trabalhar com um actor, em 1996, na Rússia, 
considerando tudo o que se sabe do contexto, tendo em conta o seu teatro, 
a sua escola e tudo o que você tem mostrado um pouco por toda a parte na 
Europa?

Anatoli Vassiliev Gostaria de começar por uma frase de Treplev, tirada de A 
Gaivota de Tchekov: “Falei tanto de formas antigas e de formas novas que 
compreendi que a arte, o teatro, deviam ser livres, derramar-se da alma com 
tal fluidez...”; é por isso que Treplev precisa tanto de Nina. É através do amor 
por Nina que ele compreende o seu teatro. E perde totalmente a noção das 
expressões “formas antigas” e “formas novas”. É com este monólogo que 
Anton Pavlovitch Tchekov abre a grande cena de Nina e Treplev.

Nestes dois últimos meses, o meu trabalho tomou uma direcção 
extremamente estranha; regressei à minha prática de há vinte anos. Não 
por estar num impasse, nem por me sentir decepcionado. Tanto procurei 
aperfeiçoar a arte do actor que a arte se afogou no processo. É paradoxal. 

Posso apenas constatar que o método que levei dez anos a elaborar e que 
insuflou nova vida ao teatro, produzindo resultados notáveis, esse método, 
com o seu novo estilo, conduz à mesma rotina, o que é desesperante. Trata-se 
de um verdadeiro problema. É o problema de todos os actores, penso eu, e dos 
encenadores que com eles trabalham.

Porque, no fim de contas, queremos sempre ver no palco um ser natural, 
mesmo sabendo perfeitamente que toda a natureza em cena é artificial, 
reconstruída. É um problema. E quando me defrontei com esse problema, 
disse para comigo que era preciso acabar com a tal rotina que eu próprio 
criara. Poderia ter criticado os actores, dizer: “Ele não está à altura do meu 
génio!”... Teria sido muito arrogante da minha parte. Não, só contra mim 
devo falar. Então, voltei ao método do estudo, prática que era a minha há 
exactamente vinte anos. É uma prática muito simples, que se dirige à alma 
do homem, tendo em conta toda a sua personalidade: as suas ideias, as suas 
reacções, os seus sentimentos, os seus movimentos, tudo.

É aflitivo ser testemunha de uma obra medíocre. Quando se trata da 
nossa própria criação, nem sempre nos apercebemos disso. Mas vemos o 
desempenho dos actores e logo nos exprimimos: “Ele representa mal”. E 
queríamos que representasse bem. Mas o actor tem de representar todos 
os dias; ora ele muda. Os que agora têm cinquenta e cinco anos, cinquenta 
anos, só podem exprimir os sentimentos de uma geração, a dos cinquenta/
sessenta anos. Os jovens de trinta anos só a si próprios dão expressão. 
Cada idade tem as suas chaves. É preciso encontrá-las para fazer com que 
uns representem tão bem como os outros. As idades, as épocas, como os 
seres humanos, mudam. A metodologia do encenador também deve evoluir 
permanentemente: deve ser viva.

Há coisas que não mudam, há constantes. É nessa base que começa o tra-
balho do actor. Mas essa base, que vem a ser ela? Durante muito tempo, fiquei 
dentro do sistema do teatro psicológico. Depois, senti uma verdadeira crise 
desse sistema e transformei-o completamente naquilo a que chamei sistemas 
lúdicos. Passei de um teatro narrativo para um teatro conceptual. Julguei insu-
flar nova vida ao teatro e conheci magníficos sucessos. Isso durou quinze anos.
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Apercebi-me de que, em vez de ter formado um actor novo, o actor de 
um novo estilo, de um novo teatro, tinha engendrado a mesma rotina. Então 
regressei às fontes, às bases do teatro psicológico, não para voltar a fazer 
como dantes – já não posso trabalhar nesse estilo, já não tenho tema, nem 
assunto, e não posso partilhar o gosto que lhe é subjacente; já não estou 
nessa idade. Não, volto a ele como às fontes, às origens da escola.

Talvez seja uma ideia própria dos russos, porque é o teatro russo que 
assenta no realismo psicológico. No entanto, trabalhei em inúmeros países, 
onde me deparei com o mesmo panorama. O actor não pode furtar-se a isso, 
porque representa no século XX e o século XX foi dominado pelo realismo 
psicológico, pela ideia de que o homem está no centro do universo. Existe 
um axioma profundamente enraizado: todos olhamos para dentro de nós, 
pensamos que somos únicos e propomo-nos aos outros. Doutro modo, somos 
miseráveis. Muitas vezes o constatei...

Procurei a verdade do homem e encontrei-a. Procurei um estilo e apliquei-
o; mas confrontei-me com homens incapazes de o representar. Que 
continuavam a viver no passado. Toda a biologia do actor, todo o seu ser 
continuam a viver numa vida anterior. A sua inteligência deseja viver a vida 
futura, mas o coração quedou-se atrás. Em arte, representar a vida futura é 
ser formalista. E representar o passado é ser trivial. Eis um dilema. E é aí, entre 
trivialidade e formalismo, que se joga toda a minha vida presente.

Portanto, voltei ao meu passado, não a um teatro de outrora, mas a uma 
escola, a um método que permite ao actor olhar para si próprio. E voltei a pô-lo 
em prática. E, quanto mais avanço no meu trabalho, mais vejo que o actor se 
liberta: liberta-se de uma escola que eu violentamente lhe impusera; liberta-
se de mim, em prol de si próprio. Ao libertar-se, aproxima-se de mim com 
outros sentimentos. Aproxima-se de um novo estilo com outros sentimentos. 
Eis o que me ocupou nestes últimos meses. Vão ficar surpreendidos, mas 
escolhi, para este trabalho, textos extremamente complexos: A Ilíada de 
Homero – o que é absolutamente inesperado – e depois A Gaivota, de Tchekov.

Quando, há um mês atrás, lhes propus Homero, os actores acolheram 
a sugestão com olhos arregalados: o que é que havia de comum entre A 
Ilíada e a vivência psicológica? E, em vez de trabalhar sobre obras que eles 
conheciam e de as abordar num estilo totalmente diferente, disse: “Então, 
qual é o tema? Contem. Façam de maneira a que a história fique clara 
para vocês e, depois, para mim. Tentem. O meio é esse mesmo”. “Nós não 
conseguimos.” “Mas é uma coisa simples, tentem tornar clara a história!” 
Trabalhámos muito para elucidar o conceito. E conseguimos. Só que, agora, 
é a história que nos escapa... Eis como presentemente ocupo o meu tempo. 
Moralidade: sou um retrógrado. [...]

YC Gostaria que nos explicasse um pouco: com que armas, com que 
pensamento... com que poética regressa ao realismo psicológico? É como se 
a sua existência de artista evoluísse por ciclos?

AV Eu disse que este regresso não era um retorno do método, da escola: estou 
num laboratório, não tenho a menor intenção de montar um espectáculo 
nesse estilo. Sim, é verdade, a minha existência tem ciclos, mas isso está 
sempre ligado ao meu profundo desejo de ver um processo vivo em cena. 
Parece-me que todos os meios são legítimos para o encenador fazer 
despontar uma vida viva em cena. Ao actor deve ser dado, um dia, na sua vida, 
sentir, ouvir o que lhe vai no coração – o que a vida é quando ele se encontra 
na presença dos outros. Para isso, é preciso ter bom ouvido. Mas é singular 
constatar que todos os estilos, por muito belos que sejam, afastam o actor 
desse particular sentido. Não falo da minha arte, agora, neste momento. Da 
minha arte, diria exactamente o contrário. Falo do homem em palco, que 
deve ouvir-se vivo, que deve avaliar: isto é vivo, isto não é. É como ter ouvido 
musical, é como ter o sentido da cor. O actor deve ter ouvido absoluto. O 
ouvido absoluto na escuta da vida. [...]

Béatrice Picon-Vallin A propósito do sentimento da vida, há uma frase de 
que gosto muito. É de Youri Grebienchikov, um actor de Le Cerceau, que 
infelizmente não vimos em Paris porque ele morreu num acidente, antes da 
digressão do espectáculo em França: “É muito difícil fazer o teu teatro. O 
actor, no teu teatro, tem de agarrar nos cabelos, puxar, içar-se acima da terra 
e ficar assim, um pouco suspenso”. Gostava de saber o que acha desta frase, 
hoje. Será que isso corresponde ao que espera dos actores, ao tal sentimento 
de vida de que fala?

AV Está a ver estes dois objectos? Aqui está o actor e ali está o encenador; 
portanto, ele começa a fazê-lo mexer assim, com este movimento horizontal, 
“rente ao chão”: você pode constatar isso pelo barulho que a coisa produz 
e nada mais... É preciso levantá-lo... e então ele canta... Desliza assim, 
devagarinho, sem ruído... Foi isso que disse Youri Grebienchikov... Ou melhor, 
ele dizia que cabia ao actor erguer-se, fazer-se leve, para aceder à paixão, ao 
peso – porque a paixão é um peso. Enquanto nos quedarmos pelo riso, pela 
leveza, é fácil, mas a paixão tem o peso da gravidade nos dois sentidos. Essa 
citação remete para uma certa escola, um certo método. Mas ainda hoje acho 
essa frase muito bela e válida, e continuo a trabalhar na mesma direcção. É 
preciso sentir, utilizar a sensação e sentir o que é vivo. Ou, mais precisamente: 
é preciso saber distinguir o vivo do não-vivo. Parece-me que aí se encontra o 
momento mais delicioso da arte do actor, aquilo a que eu chamo “ter ouvido 
absoluto na escuta da vida”.

YC Uma questão completamente diferente: como estabelece a ligação entre 
o seu trabalho teatral e o fascínio que sobre si exerce o jogo e o jogador – e o 
trabalho do actor, portanto. O que há de comum entre o jogador e o actor?

AV É um tema algo complexo, ligado à teoria. Falei da minha pesquisa 
acerca das estruturas lúdicas. Esquematizando muito, poderia dizer que, 
nos sistemas psicológicos, actor e personagem estão muito próximos um do 
outro. A tal ponto que “quando os rostos se tocam, não se vê o outro”, como 
diz o provérbio. Nos sistemas lúdicos, personagem e actor distanciam-se, 
marcam um afastamento. As duas figuras surgem no jogo. A literatura e o 
teatro russos – falando dos nomes maiores, claro está – só existem nesse 
estilo: Pushkin, Gogol, Dostoievski. O jogo do herói e da sua personagem. 
Esse jogo, sempre o pratiquei e foi ele o motor da minha evolução artística. 
Porque, a princípio, quando comecei a trabalhar, a minha personagem era 
prisioneira de uma casca: o homem. Depois, a casca abriu-se e apareceu um 
desfasamento entre a personagem e o homem, o actor e a sua personagem.

Declarei que o actor era uma pessoa – “persona” – e estabeleci relações 
entre a pessoa e a personagem. A personagem, é ainda o homem. Fui mais 
longe: deixei de trabalhar sobre o homem e passei a interessar-me pelas 
ideias. Não considerei o homem pensante, mas o próprio pensamento, 
e relacionei a pessoa com a ideia personificada. Tinha percorrido uma 
nova etapa. Fiz uma pausa e trabalhei obstinadamente esse estilo. Recuei 
fortemente os limites do meu reportório: Molière, Shakespeare, Dostoievski, 
Pushkin... Os tratados filosóficos de Platão forneceram-me um método de 
ensino. Estudei o modo como agia o sentido, o conteúdo, nas estruturas 
lúdicas. Como isso não me bastou, passei para A Ilíada de Homero, a fim 
de estudar o modo como agia o verbo; o que é uma palavra em acção? Foi 
o período do meu estágio na Suíça, com a Academia. Depois, houve um 
encontro aqui, onde expus o meu trabalho.

Comecei a explorar a forma nas estruturas lúdicas. Trabalhei com obras 
soberbas – assim me parece. E agora, nesta temporada, tenho uma estreia 
em Moscovo, baseada nesse trabalho: As Lamentações de Jeremias, um 
mistério, e a trupe de actores continua a viver no tal estilo. Mas, a certa altura, 
mesmo estando convicto da justeza da minha postura, percebi que estava 
a engendrar dragões, monstros. Então parei e voltei à linha de partida. Não 
para recomeçar uma existência no tempo inicial do teatro, mas para renovar a 
inspiração, pondo cobro à busca desenfreada de um estilo... [...]

BP-V A que chama realismo psicológico?

AV É quando há muita psicologia e tudo é real. 1⁄4

* “Troisième leçon: L’art d’être cheval ou Comment tourner en rond”. In Sept ou huit leçons de théâtre. 

Paris: POL: Académie Expérimentale des Théâtres, cop. 1999.
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DEPOIS DE O GRANDE TEATRO DO MUNDO, DE CALDERÓN DE LA BARCA (1996), E DE A ILUSÃO 

CÓMICA, DE CORNEILLE (1999), NUNO CARINHAS VOLTA A ASSOMBRAR O PALCO DO TNSJ 

COM OS SORTILÉGIOS DO REPORTÓRIO BARROCO, DESTA FEITA COM A ACTUALIZAÇÃO 

CÉNICA (ENTENDAMO-NOS: MAIS ACTUALIDADE DAS LINGUAGENS DE CENA E MENOS 

ACTUALIZAÇÃO DE “TEMAS”) DE UMA DAS OBRAS-PRIMAS DO DRAMATURGO SETECENTISTA 

PORTUGUÊS ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA, ESSE “PRIMO CARNAL DE GOLDONI E DE MOLIÈRE”, 

ESSE “FARSANTE DE GÉNIO” DE QUE FALAVA ANTÓNIO PEDRO. ANFITRIÃO OU JÚPITER E 

ALCMENA – “ÓPERA QUE SE REPRESENTOU NO TEATRO DO BAIRRO ALTO DE LISBOA, NO MÊS 

DE JANEIRO DE 1736” – É O PRETEXTO PARA COLOCAR EM MARCHA A MÁQUINA TEATRAL DA 

DUPLICIDADE E SUAS ARMADILHAS, ONDE DEUSES SE DISFARÇAM DE MORTAIS PARA ASSIM 

CONQUISTAREM OS FAVORES DAS CRIATURAS QUE CEDEM AOS SEUS ENGANOS, E HOMENS 

TENTAM FAZER VALER AS SUAS IDENTIDADES NO MEIO DO LABIRINTO DE USURPAÇÕES. UM 

DIVERTIMENTO FEROZMENTE MUSICAL CONDUZIDO POR UM EXTRAORDINÁRIO ELENCO DE 

JOVENS ACTORES. 

AFTER CALDERÓN DE LA BARCA’S EL GRAN TEATRO DEL MUNDO (1996) AND CORNEILLE’S 

L’ILLUSION COMIQUE (1999), NUNO CARINHAS WILL ONCE MORE BRING THE SPELL OF 

BAROQUE REPERTOIRE TO THE TNSJ’S STAGE, THIS TIME WITH THE SCENIC UPDATING (ON 

A TECHNICAL AND VISUAL LEVEL; WE ARE NOT TALKING ABOUT UPDATING THE PLAY’S 

SUBJECT-MATTER HERE) OF A MASTERPIECE BY 18TH-CENTURY PORTUGUESE PLAYWRIGHT 

ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA, “FIRST COUSIN OF GOLDONI AND MOLIÈRE” AND “COMEDIC 

GENIUS”, IN THE WORDS OF ANTÓNIO PEDRO. ANFITRIÃO OU JÚPITER E ALCMENA – “OPERA 

PLAYED AT TEATRO DO BAIRRO ALTO, LISBON, IN JANUARY 1736” – IS A PRETEXT FOR 

SETTING IN MOTION A THEATRICAL MACHINE OF DUPLICITY AND ITS PITFALLS, WHERE GODS 

DISGUISE THEMSELVES AS MORTALS IN ORDER TO WIN THE FAVOURS OF THE CREATURES 

THEY DECEIVE, AND MEN TRY TO PROVE THEIR IDENTITY IN THE MIDST OF THIS MAZE OF 

USURPATION. A FEROCIOUSLY MUSICAL AMUSEMENT LED BY AN EXTRAORDINARY CAST OF 

YOUNG PLAYERS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Este Anfitrião
NUNO CARINHAS *

Clássicos. Os textos do reportório clássico português estão muito 
bloqueados, existe um preconceito relativamente à forma de os concretizar 
cenicamente. É um território absolutamente codificado sem que antes tenha 
sido experimentado. Como é que é possível que se passe tanto tempo sem 
exercitar os nossos autores ditos maiores? Nem interessa discutir aqui se 
são maiores: são únicos, são poucos, são bons. Não é por falta de solidez 
das suas premissas que nós podemos consentir que o jogo fique aquém de 
todas as espessuras que fomos conquistando ao longo da história do teatro. 
Anfitrião permite jogos absolutamente extraordinários. Propus aos actores 
grandes voos, mesmo de sentido. Pedi-lhes que imprimissem densidade 
às personagens, mesmo quando ela não fosse evidente a partir do texto. É 
preciso não esquecer que foi escrito para bonecos e estes não têm uma alma 
assim tão espessa. Bem, depende do bonecreiro...
Caixa de velocidades. Há passagens no texto que me desafiaram para uma 
escuta mais atenta, tanto ao nível da forma como da substância. Palavras que 
me apeteceu ouvir de uma forma mais emoldurada. Não me parece que aquilo 
que se diz sobre os desejos e as paixões possa ser dito à mesma velocidade 
e com a mesma displicência com que são ditos alguns discursos ou apartes. 
Exige um tempo mais distendido. Não quero com isto dizer que não haja 
acelerações e desacelerações, que não se instalem outras dinâmicas. Cada 
personagem tem que se dar tempo para perceber e dar a perceber aquilo que 
está a dizer. Não podemos fechar o território sobre elementos nivelados.
Corpo a corpo. Dirigi muito este espectáculo com o corpo. Já ultrapassei 
uma fase em que me privava de me levantar para sugerir o que quer que 
fosse aos actores. Aqui senti-me completamente à vontade para avançar 
para o terreno e propor determinados gestos, determinadas movimentações. 
Dada a extensão da obra e o pouco tempo que tivemos para levantar o 
espectáculo, não passámos por uma fase de experimentação onde todos 
os jogos pudessem partir dos actores. Tive que lançar muitas pistas. Houve 
todo um trabalho de destruição de códigos que menorizam este reportório. 
Ultrapassada esta barreira, fomos à procura de outras coisas, eu próprio tive 
que descobrir a essência de cada um dos intérpretes. Uma construção por 
camadas, por sedimentação de ideias e propostas de ritmos. Um trabalho 
sobre as inquietações. Evitar fabricá-las: fazê-las emergir do interior do texto.
Máscaras. O facto de as pessoas se mascararem para aceder a determinados 
privilégios é algo entroncado nas nossas conducências actuais – a maneira 
como a imagem, o glamour e o exercício do disfarce podem abrir portas 

para a aquisição de privilégios, esta fabricação que as pessoas elaboram 
permanentemente para atingir um determinado estatuto social. A 
hierarquização das máscaras foi algo que eu fiz questão de ter bem presente. 
Apeteceu-me usar essa convenção de uma forma abusiva: mascarar os 
falsos, para que as personagens que com eles contracenam os tomem como 
verdadeiros. Jogar com a convenção. Sabotá-la.
Espessuras. A determinada altura as personagens começam a debater-
se com o problema da sua própria identidade. O que é que isso nos poderá 
querer dizer hoje? Desde as operações plásticas até às terapias psíquicas, 
ou às análises de transferência freudiana... Não pretendi fazer um tratado a 
partir destas questões, mas quis deixá-las em aberto, questioná-las, para que 
pudessem coexistir no interior de uma realidade aparentemente mais simples 
do que aquela formulada por António José da Silva. Se não abordarmos estas 
espessuras, o público provavelmente ficará à margem. Poderá entrar para 
assistir a um divertimento e sair depois de ter dado uma boa gargalhada, 
o que por si só não é negativo. Mas não penso que seja esse o caminho no 
contexto de um quotidiano completamente farsento, de má qualidade, de 
gargalhada fácil. Não me apetece, só porque estou a fazer uma comédia, ser 
eficaz, óbvio, simplista. Quero que as pessoas leiam todas as prepotências e 
todos os conflitos que aqui existem com um cariz social. Mas pretendo que 
usufruam de uma grandeza estética que ultrapasse a mera crítica social.
Mediterrâneos. Há uma clara identificação clássica/neo-clássica na 
cenografia, que é revisitada de uma forma pós-moderna ou mesmo pop, mas 
que até pela sua dimensão tem algo de classicista. Nos figurinos procurámos 
estilizar uma memória difusa do vestuário greco-romano, mas com um 
tratamento mais exuberante e ousado. Uma ambiência mediterrânica? 
Sim, quis fazer um exercício telúrico. Estamos no território do desejo, da 
consumação amoral do desejo. Quis materializar esse lado prazenteiro, 
despreocupado, hedonista que associamos ao Sul da Europa. É um 
espectáculo fortemente sensorial. Quente. 
O fantasma da ópera. A banda sonora não tem a estrutura de uma ópera, mas 
a encenação remete-nos para esse universo, dado um certo isolamento das 
personagens, uma moldura que se cria através da disposição dos actores por 
praticáveis. Estes elegem os seus momentos de argumentação, adoptam 
uma pose hierática, que está lá enquanto memória operática. A percepção da 
música neste espectáculo sugere-me a metáfora do labirinto. Ela transporta-
nos para um espaço/tempo habitado por variadíssimos ambientes sonoros. 
Coloca-nos no lugar do viajante que é sinuosamente assaltado por pedaços 
de sons e de melodias. E a cada esquina do labirinto, não sabemos o que 
vamos encontrar...
Caleidoscópio. Pode parecer difícil gerir esta diversidade, mas ela surge 
como consequência de todo este processo de trabalho. Não é nenhum 
truque pedagógico que leva a um determinado resultado que acaba por não 
ter leitura. É mais uma estratégia de alargar o divertimento – divertimento 
enquanto usufruto do objecto que estamos a criar – do que uma manobra de 
baralhação dos conceitos. Não é confusionismo. Há um prazer em trabalhar 
desta forma – aberta, diversificada, caleidoscópica. 1⁄4

* Depoimentos recolhidos por João Luís Pereira em “Anfitrião: monólogos”, artigo publicado no 

jornal Duas Colunas, nº 13, Setembro de 2004. Porto: Centro de Edições do TNSJ.

This Anfitrião
NUNO CARINHAS*

Classics. Texts in classic Portuguese theatre repertoire are rather blocked; 
there is a prejudice concerning the way they should be brought to the stage. 
It is a territory that has become totally codified before there was any chance 
to experiment with it. How is it possible that so much time goes by before 
anyone stages our ostensibly major authors? And their greatness is not the 
question here: they are unique, they are few, they are good. It is not because 
their premises lack solidity that we may allow their staging to miss all the 
richness we have conquered as the history of theatre unfolded. Anfitrião 
allows for absolutely extraordinary experiments. I suggested to the actors that 
they took great flights, even in terms of sense. I asked them to bring density to 
the characters, even when that density was not apparent in the text. We must 
remember that this play was written for puppets, whose souls are not that 
deep. Well, it depends on the puppeteer… 
Gearbox. Some passages in the text made me listen to them more attentively, 
in terms of both form and substance. Certain words I wanted to hear in a more 
elaborate form. I don’t think that what is said about desires and passions can 
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be enunciated at the same speed and with the same levity as certain speeches 
and asides. It demands a more distended time. I’m not saying that there are no 
accelerations and decelerations, that other kinds of dynamics may not come 
into play. Each character must give himself time to understand and make what 
he’s saying understood. We cannot simply lock ourselves inside a smoothed-
out dramatic territory. 
Body language. I used my body a lot while directing this show. There was a 
time when I never got up to talk to the actors. Here, I felt completely at ease 
to walk in and suggest certain gestures, certain moves. Given the size of 
the play and the short time we had to set up the spectacle, we couldn’t go 
through an experimental phase in which everything could come from the 
actors alone. I had to give them many clues. There was a lot of work to destroy 
certain approaches that belittle this kind of repertoire. Once that obstacle had 
been surmounted, we went looking for other things: I myself had to discover 
the essence of each of the actors. It was a layered construction, through 
sedimentation of ideas and suggestion of rhythms. A work on anxieties. 
Anxieties should not be fabricated; they should emerge from inside the text. 
Masks. The fact that people wear masks to achieve certain privileges is 
embedded in our present behaviour – the way image, glamour and the practice 
of disguisement may permit us to reap benefits, all this fabrication people 
constantly process to reach a certain social status. I made a point of always 
keeping the hierarchy of masks well in mind. I felt like abusing that convention: 
to put masks on the false ones, so that the other characters will think they are 
true. Playing around with convention. Sabotaging it. 
Levels. At a certain moment, the characters start struggling with the issue 
of their own identity. What may that mean to us today? From plastic surgery 
to psychic therapy, or the analyses of Freudian transference… I didn’t want to 
make any kind of big statement concerning these issues, but I wanted to leave 
them open, to put them into question, so that they might co-exist inside a 
reality that seems simpler than the one António José da Silva formulates. If we 
don’t handle these levels of meaning, the audience will probably ignore them. 
They might come here to have some fun and leave after a good laugh, which 
isn’t a negative thing in itself. But I don’t think this is the way to do things, in 
the context of an everyday life that is completely farcical, threadbare, full 
of cheap laughs. Just because I’m doing a comedy, I don’t feel like being 
efficient, obvious, simplistic. I want people to look at all the power abuses 
and conflict in this play with social-minded eyes. But I want them to enjoy an 
aesthetic greatness that goes beyond mere social criticism. 
Mediterraneans. There is a clear classical/neo-classical feel to the sets, 
seen through a post-modern, or even pop, perspective, but which is, even in 
terms of size, classical in tone. In the costumes, we tried to stylise a diffuse 
memory of Greco-Roman dress, but with a more exuberant, daring approach. 
A Mediterranean ambience? Yes, I wanted to do something quite telluric. 
We are in the realm of desire, of desire’s amoral consummation. I wanted to 
materialise that joyous, carefree, hedonistic spirit we normally associate with 
Southern Europe. It is a strongly sensorial spectacle. Hot. 
The phantom of the opera. The play’s music score is not structured like an 
opera, but the direction evokes that universe, given a certain isolation of the 
characters, with each actor placed on a separate stage element. They elect 
their moments of argumentation, and adopt a hieratic pose, which is there as 
an operatic memory. The perception of music in this show suggests to me a 
metaphoric labyrinth. The music carries us to a space/time that is full of the 
most varied sound environments. It puts us in the place of a traveller who is 
sinuously assaulted by snatches of sound and melody. And, at each turn of the 
labyrinth, we don’t know what we’ll find… 
Kaleidoscope. It may seem difficult to direct all this diversity, but it is simply 
a consequence of all this working process. This is not some pedagogic 
trick, leading to a certain result that does not make sense. It is more a 
strategy to broaden entertainment – entertainment as in enjoying this 
object we’re creating – than a concept-shuffling manoeuvre. No confusion-
for-confusion’s-sake here. There’s real pleasure in this open, diversified, 
kaleidoscopic approach. 1⁄4

* Statements transcribed by João Luís Pereira in “Anfitrião: monólogos”, an article published in Duas 

Colunas, nº 13, September 2004. Porto: Centro de Edições do TNSJ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anfitrião – A “nacionalização” de um mito clássico
JOSÉ OLIVEIR A BAR ATA*

António José da Silva tipifica entre nós, de forma paradigmática, um 
procedimento corrente na época, quando “aceita”, “manipula” e “reescreve” 
os mitos tradicionais da herança clássica, oferecendo-os, sob novas vestes 
joco-sérias, ao público seu contemporâneo. Não foi exclusivo seu. Antes 
uma prática que necessita ser compreendida no quadro global da criação 
barroca. [...] O mito era sobejamente conhecido. Entre nós, não tanto através 
do exemplo de Molière ou de Pariati mas antes pela difusão em folhas 
volantes dos Enfatriões de Camões, mas também das muitas glosas deste 
mito legadas pelo teatro castelhano que, mesmo após 1640, nunca deixou 
de ocupar os pátios de comédias da Lisboa joanina. Leiam-se e analisem-
se Los Engañados de Lope de Rueda ou, de forma mais concreta, Amor es 
todo invención: Júpiter y Anfitrión de D. José de Canizares, a comédia de 
Tarrega, Esposo Fingido, uma outra de Jiménez Enciso, Júpiter Vengado, ou 
as zarzuelas escritas por Añorbe (Júpiter y Danae), Marcos de Lasuna (Cielos 
premian desdenes: Júpiter y Io) e Diamante (Júpiter y Semele), e chegaremos 
à simplista conclusão que O Judeu não foi original, ou indo inclusive mais 
longe, António José da Silva copiou, plagiou, operou uma hábil operação de 
cut and paste. Assim o fez com quase todas as suas obras: com o Quixote, 
com a Esopaida, com Faetonte, com Medeia, com Proteu… Só que o sentido 
depreciativo e reprovável que hoje atribuímos ao plágio nada tem a ver com a 
busca de “inspiração” em modelos prestigiados que, para mais, seguiam os 
preceitos de Calderón, Lope, Velez de Guevara, Tirso de Molina, modelos que 
continuavam bem presentes e respeitados quer pelo prestígio conquistado, 
quer porque, em termos espectaculares, as suas produções corporizavam 
na prática cénica a excelência do teatro barroco europeu, onde ser e parecer 
se ofereciam num jogo de duplos que espelhava as contradições trágicas e 
cómicas de um Homem seduzido pelo lúdico e angustiado com o inapelável 
confronto com o real.

Se o esquema fundamental do mito, tal como Plauto o havia esboçado, ainda 
se manteve em Camões, o mesmo já não se pode dizer em relação a O Judeu, 
bem como aos muitos que glosaram o mito, nomeadamente no Siglo de Oro. 
Com uma inspiração temática comum, bebida em Plauto, tanto Camões como 
António José da Silva nos propõem uma peça original. No caso de O Judeu 
estamos certos de que o modelo camoniano lhe mereceu particular atenção. 
A orquestração da acção, o plano da intriga, os centros que polarizam a 
atenção do leitor ou do espectador são diferentes em Plauto, em Camões 
e em António José da Silva. Todos eles expressam a marca da sociedade e 
do tempo que os viu nascer, bem como o selo do maior ou menor engenho 
pessoal dos dramaturgos. Um elemento apenas os une, enquanto dado 
inerente ao núcleo temático: o aproveitamento da comicidade do “duplo”, dele 
tirando partido parodístico, pelo ridículo, que tocava de perto ora o grotesco, 
ora o chiste subtilmente gracioso. Mas mesmo até o génio de cada autor se 
encarrega de corrigir as semelhanças que porventura existissem, alterando 
pormenores, valorizando o ludismo do jogo verbal ou remotivando os nomes 
das principais personagens.

A ópera joco-séria Anfitrião ou Júpiter e Alcmena propõe-nos um universo 
cénico diferente num contexto teatral novo. Os destinatários do texto não 
são o povo de Roma ou a nobreza real. É o público do Bairro Alto que vai 
ao teatro para se divertir com a versão popular, satírica e mordaz daquelas 
óperas que, chegadas à corte de Lisboa, apenas eram acessíveis a um 
restrito círculo aristocrático. Talvez por isso mesmo a obra de O Judeu reflicta 
manifestamente o choque entre a cultura aristocrática e a cultura popular 
que se encontra presente no tratamento de outros mitos abordados, não 
só pelo Judeu, mas também pelos seus contemporâneos. Não surpreende, 
pois, a forma como António José trata os temas clássicos nas suas peças, 
ora passando por cima das versões herdadas da Antiguidade, através 
da introdução de novas personagens e novas intrigas, ora moldando as 
personagens já existentes ao gosto do seu público e às exigências do seu 
tempo. 

Em nossa opinião, dois elementos, que condensam uma série de processos 
multiplicativos dos jogos cénicos, marcam e definem a nova estratégia 
pensada pelo Judeu para a sua nova peça: por um lado, a valorização da 
criada de Alcmena (sugestivamente não já Brómia, mas Cornucópia) com 
todas as cenas daí decorrentes, e, por outro, a introdução de Tirésias, 



46 47

administrador da justiça de Tebas, o que explica o aparecimento de Juno e 
Íris como elementos fundamentais da intriga, juntamente com a cena do 
cárcere, que não existia em nenhuma das peças até aí (re)escritas. António 
José da Silva encontrou em Cornucópia (e simultaneamente em Saramago) a 
versão popular e o mecanismo de desmascaramento de Alcmena e Anfitrião 
(ou Júpiter), nobres personagens que, até ao século XVIII, ocuparam a cena. 
Cornucópia é a sombra e a versão popular de Alcmena (tal como Saramago 
a sombra de Anfitrião). A sua intervenção manifesta-se numa série de cenas 
que, nada tendo a ver com as peças anteriores, repetem um tópico tradicional 
da comédia: os criados procuram imitar os amos. Para compreendermos 
essas cenas, tenhamos em conta que, no Anfitrião de O Judeu, Cornucópia 
é a mulher de Saramago (Sósia nas outras peças), tal como Alcmena o é de 
Anfitrião.

O Judeu utiliza o mito de Júpiter introduzindo-lhe inovações que se 
relacionam com a exigência de maior espectacularidade a que o seu tempo 
era particularmente sensível. No fundo, o mito confrontava-se com um 
problema particularmente importante: se a Antiguidade sacrificava por vezes 
o significante ao significado, negligenciando na produção da obra a existência 
e o próprio funcionamento do texto, valorizando os aspectos biográficos 
das personagens e suas componentes ideológicas, o espírito da Contra-
Reforma e o triunfo das ideias da razão de Estado acabariam por esbater 
todas as tendências individualistas. Os novos tempos negariam as anteriores 
ligações entre significante e significado, valorizando na obra de arte as suas 
componentes estéticas e formais. Os pólos da acção diversificam-se e, mais 
do que assistirmos a uma retórica dramática “sentenciosa” e “moralista”, 
assistimos à multiplicidade de expedientes cénicos. Ao triunfo da forma. 

A releitura paródica, mesmo quando aceita caminhos já trilhados, é sempre 
um acto de reinterpretação, como largamente nos comprovam os melhores 
exemplos do género. António José da Silva compreendeu claramente que 
enveredar pela paródia era uma solução. Mesmo quando o dramaturgo 
do Bairro Alto percorre os caminhos da aceitação de textos virtualmente 
parodiáveis, imita “ordenando”, “aumentando”, mas raramente ultrapassando 
o aqui e agora de um referente bem concreto: a Lisboa joanina em todas 
as suas contradições. Mas não decalca: pinta, não reproduz. Assim soube 
assegurar a sua inegável quota-parte de original criador, não se podendo 
confundir o seu labor dramático com a vulgaridade de muitos pastiches 
que também faziam parte do reportório português. Daqui também a sua 
actualidade nesta época que muitos designam como idade neo-barroca, no 
vazio das formas, pela estesia gratuita, na gesticulação dramática do Homem 
perante o real. Sobretudo pelo jogo teatral. O de ontem e o de hoje. 1⁄4 

* Excertos montados a partir de “Anfitrião – A nacionalização de um mito clássico”, texto publicado 

integralmente no programa do espectáculo Anfitrião ou Júpiter e Alcmena. Porto: Centro de 

Edições do TNSJ (Outubro 2004).

Anfitrião – “Nationalising” a classical myth 
JOSÉ OLIVEIR A BAR ATA*

In Portuguese literature, António José da Silva is a paradigmatic instance of 
a standard procedure of his time: “accepting,” “manipulating” and “rewriting” 
traditional myths from the classical legacy and offering them, under a new 
seriocomic guise, to his contemporary audience. Such an approach was 
indeed usual in Baroque times. […] The myth of Amphitryon was already quite 
well known in Portugal, not so much through Molière or Pariati, but rather from 
the widespread diffusion through leaflets of Camoens’ Enfatriões, and the 
many versions that myth had in Castilian drama, plays that, even after 1640, 
kept being staged in Lisbon’s “pátios de comédias” (open air theatres). After 
reading Los Engañados, by Lope de Rueda, Amor es todo invención: Júpiter 
y Anfitrión, by Don José de Canizares, a comedy by Tarrega, Esposo Fingido, 
and another by Jiménez Enciso, Júpiter Vengado, or the zarzuelas written 
by Añorbe (Júpiter y Danae), Marcos de Lasuna (Cielos premian desdenes: 
Júpiter y Io) and Diamante (Júpiter y Semele), one may reach the simplistic 
conclusion that António José da Silva was not original or, going even further, 
that he did nothing but copy and plagiarise, operating a skilful cut-and-paste 
action. Such was indeed his approach in most of his works: Quixote, Esopaida, 
Faetonte, Medeia, Proteu… But the depreciative, disgraceful connotations we 
now give to plagiarism have nothing to do with the search for “inspiration” in 
prestigious models that, by the way, in turn followed the precepts of Calderón, 

Lope, Velez de Guevara, Tirso de Molina, models that were still quite alive and 
respected, both by the prestige they had gathered and because, in spectacular 
terms, their stagings incarnated the finest European Baroque theatre, where 
reality and appearance played a game of doubles, mirroring the tragic and 
comic contradictions of Man, seduced by amusement and anguished by the 
unavoidable conflict with reality.

If the fundamental structure of the myth, as delineated by Plautus, was 
respected by Camoens, the same cannot be said of The Jew, as well as many 
other writers who also treated this subject, namely during the Siglo de Oro. 
Both Camoens and António José da Silva take their inspiration from Plautus to 
give us an original production. In The Jew’s case, we feel sure that he studied 
carefully Camoens’ play. The way the action is orchestrated, the arrangement 
of the plot, the elements that concentrate the reader’s or the spectator’s 
attention: all these points differ in Plautus, Camoens and António José da 
Silva. Each one of these plays bears the stamp of the society and time in 
which its author was born, as well as signs of his greater or smaller personal 
talent. In what concerns the treatment of their basic subject, only one element 
is common to the three plays: the use of the comic potential of the “double”, 
dealt with in terms that range from coarse jokes to subtle witticisms. But even 
there, the genius of each author will smooth out any excessive similarities, by 
changing details, increasing the wordplay or changing the names of the main 
characters.

The seriocomic opera Anfitrião ou Júpiter e Alcmena brings to us a different 
scenic universe in a new theatrical context. Its addressees are neither the 
people of ancient Rome nor the royal nobility. Those who fill the theatre now 
are the people of Bairro Alto, intent on enjoying themselves with a popular, 
satirical and caustic version of the operas that, played at the Lisbon court, 
could only be seen by a small aristocratic circle. Perhaps because of that, 
António José da Silva’s work patently reflects that shock between aristocratic 
and popular culture which can be observed in the treatment given to other 
myths, not only by The Jew, but also by his contemporaries. Thus it is not 
surprising to see how António José da Silva tackles classical subjects in his 
plays, now changing the original versions by introducing new characters and 
plot-lines, now altering already existing characters to please the taste of his 
audience and meet the demands of his time.     

Two elements, which condense a number of techniques for multiplying stage 
actions, define the new strategy thought out by The Jew for his new play: 
on the one hand, added importance is given to Alcmena’s maid (who is no 
longer called Brómia, but Cornucópia, thus alluding to “corno,” the Portuguese 
expression for “cuckold”), which leads to several new scenes, and, on the 
other, the newly-introduced role of Tirésias, the justice official of Thebes, 
which explains the apparition of Juno and Iris as fundamental elements of 
the plot, not forgetting the prison scene, which did not exist in any of the 
plays until then (re)written. António José da Silva has found in Cornucópia 
and Saramago both a popular version of Alcmena and Anfitrião (or Jupiter) 
and a mechanism for the unmasking of these noble characters that took 
the centre of the stage until the 18th century. Cornucópia is the shadow and 
popular incarnation of Alcmena, just as Saramago is the shadow of Anfitrião. 
Their intervention in the play takes the form of a series of scenes that follow 
a traditional comedic trope: servants who try to imitate their masters. In order 
to understand these scenes, we must bear in mind that, in this Anfitrião, 
Cornucópia is Saramago’s wife (in the other plays, she was called Sósia), just 
as Alcmena is Anfitrião’s.  
 
The Jew puts Jupiter’s myth to use, bringing to it innovations that are related 
to the greater spectacular demands of his time. By then, the myth was facing 
a particularly important problem: if Antiquity would sometimes sacrifice 
the signifier for the sake of signification, neglecting in the production of the 
work the text’s existence and its very workings, while valuing the biographical 
and ideological aspects of the characters, the Counter-Reform spirit and 
the triumph of State Reason ideals severely diminished all individualistic 
leanings. These new times would deny all former connection between signifier 
and signification, valuing instead the aesthetic and formal components of 
the work of art. The poles of the action become diversified and, instead of a 
“sententious” and “moralistic” Anfitrião, we witness a multiplicity of scenic 
expedients. A triumph of form.    
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A parodic rereading, even when it follows an already beaten path, is always 
an act of re-interpretation, as the finest instances of the genre clearly show. 
António José da Silva clearly understood that parody was a solution. Even 
when the Bairro Alto playwright opted for using texts that could be easily 
parodied, he imitates by “arranging” and “augmenting”, rarely leaving the 
here and now of a quite concrete reference: the Lisbon of his time, in all 
its contradictions. He is not a copyist, but a painter. Thus he ensured his 
undeniable contribution as an original creative mind, and his work cannot be 
confused with the many vulgar pastiches that were also part of the Portuguese 
dramatic repertoire of the time. Hence also his relevance in this time, called 
Neo-Baroque by many, due to the hollowness of its forms, its gratuitous 
aesthetics, and the dramatic gesticulation of Man facing reality. And especially 
because of its play-acting. As yesterday, so today. 1⁄4

* Excerpts taken from “Anfitrião – A nacionalização de um mito clássico”, a text that was published 

in full on the program of Anfitrião ou Júpiter e Alcmena. Porto: Centro de Edições do TNSJ 

(October 2004).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nuno Carinhas
O percurso criativo de Nuno Carinhas caracteriza-se por uma espécie de 
errância ou demanda artística – consequência da natureza multifacetada 
e independente da sua inscrição no domínio vasto das artes cénicas 
portuguesas – que, em anos mais recentes, se tem revelado motivadora de 
sínteses luminosas, assentes num conjunto de procedimentos artísticos cuja 
caracterização importará esboçar. Foi pela via do universo amador que fez a 
sua aproximação ao teatro e foi como actor que, a partir de 1974, participou, 
já profissionalmente, em algumas experiências cénicas, nas quais se 
incluem a sua passagem fundadora pela Barraca e as “aventuras inusitadas” 
de Saudades (1978) e Terceiro Mundo (1981), com Ricardo Pais, a que se 
acrescentam os seus primeiros contactos com o cinema. Contudo, a sua 
formação plástica (Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa) – traduzida em 

alguns trabalhos no domínio dessa “arte mais íntima” que é a pintura – cedo o 
faria experimentar a criação de cenários e de figurinos, pelo que, desde 1976-
77, uma dimensão significativa da sua actividade vem sendo dominada pela 
assunção das valências de cenógrafo e/ou figurinista, nos domínios do teatro 
e da dança. Será nesta dupla qualidade que combinará a sua imaginação com 
a de um número expressivo de coreógrafos, num total de quase quarenta 
espectáculos, merecendo destaque o conjunto de colaborações com Olga 
Roriz. No domínio do teatro, contribui para o labor cénico de um conjunto 
igualmente muito variado de encenadores, participando em alguns projectos 
marcantes como o ciclo Retorno à Tragédia (1986) e o espectáculo Ninguém 
(1978), encenado por Ricardo Pais, criador com o qual inaugura, assim, uma 
cumplicidade criativa que, embora irregular, sobrevive até aos nossos dias. 
É ainda como responsável pelos cenários e figurinos que volta a cruzar-se 
com o cinema – numa deriva inquieta que o conduzirá à realização da curta-
metragem Retrato em Fuga, em 2000 – e a ópera, que também virá a encenar. 

Embora tenha assinado as suas primeiras encenações em 1987, com Amor 
de Dom Perlimplim com Belisa em Seu Jardim, e em 1993, com Comédia 
sobre a Divisa da Cidade de Coimbra, será só a partir de 1996 e da encenação 
de O Grande Teatro do Mundo, no TNSJ, que intensificará esta sua nova 
valência, passando a colaborar com diversas companhias e estruturas de 
Lisboa (Chapitô, Novo Grupo, TNDMII, Cão Solteiro, Escola de Mulheres) e do 
Porto (TNSJ, Teatro Bruto, Ensemble, ASSéDIO). À expressiva variedade de 
universos dramatúrgicos explorados na qualidade de cenógrafo e/ou
figurinista, o encenador acrescentará outros autores e outros textos, 
associados ora ao desafio da sua estreia absoluta, ora à responsabilidade da 
sua revelação nacional ou, ainda, à exigência da sua revisitação interpretativa: 
Gil Vicente, Gomes de Amorim, Mário Cesariny, Luísa Costa Gomes, Lorca, 
Cocteau, Wallace Shawn, Howard Korder, Frank McGuinness, Harold Pinter, 
Brian Friel, Calderón, Corneille. 

Nuno Carinhas tem vindo a chamar a si a tripla responsabilidade pela 
encenação, cenografia e figurinos, num gesto revelador tanto da vontade de 
harmonização de linguagens dentro de um mesmo conceito cénico, como da 
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sua insistência numa abordagem cada vez mais fundamente dramatúrgica. 
Encenar um texto vem sendo, para o criador, essa busca aventurosa das 
modalidades mais justas de figuração e de corporização para as exigentes 
ficções dramáticas com que se envolve. Talvez por isso, os seus espaços 
cénicos, sempre avessos à grandiloquência, tendem a oferecer-se como 
espaços mentais a habitar pelo poder particular da palavra feita corpo e do 
corpo feito expressão pelo talento do actor. Experiências paradigmáticas 
como aquelas que constituíram as suas fulgurantes incursões no universo 
frieliano (Molly Sweeney, O Fantástico Francis Hardy, Curandeiro, Uma Peça 
Mais Tarde e O Jogo de Ialta), surgem caracterizadas tanto por um jogo 
articulado de despojamento cenográfico e de expressivo investimento 
nalguns sinais decisivos, como por um trabalho de crescente intimidade com 
os actores, entendidos como “companheiros dessas viagens de construção 
de espectáculos”. 

Muitos dos seus procedimentos cénicos denunciam uma vivência 
profundamente atenta às mais variadas expressões artísticas da 
contemporaneidade, sobretudo aquelas propostas que, da fotografia à 
instalação, trabalham o espaço. A versatilidade do seu percurso vem-lhe 
permitindo, igualmente, a criação de espectáculos de concepção mais 
autoral, a partir de sugestões e materiais muito diversos, mais dominados 
pelas linguagens visuais da cena e pela busca de “climas sensoriais”, e 
apostados na exploração das oportunidades imprevistas oferecidas pelos 
espaços “alternativos” – de que são exemplo La Dinamica dell’Aqua (Teatro 
Bruto, 1998) e, sobretudo, alguns dos espectáculos criados para e com o 
Cão Solteiro, tais como Aguantar (1999), Furiosa Tempestade (2000) e II. 
Obscuridade (2003) –, cujos ensinamentos tem mostrado saber recuperar na 
exploração dos palcos mais convencionais. 1⁄4 PAULO EDUARDO CARVALHO

Nuno Carinhas
Nuno Carinhas’ creative path is characterized by what I would call an artistic 
wandering or quest – a consequence of the multifaceted and independent 
nature of his role in the vast domain of Portuguese performing arts –, a special 
feature which in recent years has become the motivation for some luminous 
synthesis, grounded upon a series of noteworthy artistic procedures. He 
started at the amateur level, and it was already as a professional actor that 
after 1974 he participated in several theatre experiences, which included his 
founding stint at the Barraca theatre company, and the “eccentric adventures” 
of Saudades (1978) and Terceiro Mundo (1981), with Ricardo Pais, to which can 
be added his first contacts with cinema. However, his artistic background 
(Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa) – as seen in several works in the 
domain of that “more intimate art” that painting is – would soon drive him to 
experiment with set and costume design. Since 1976-77, a significant part of 
his activity has included work as set and/or costume designer for theatre and 
dance.

Nuno Carinhas’ double calling combined his imagination with that of a 
relevant number of choreographers in almost forty shows, among which his 
series of collaborations with Olga Roriz is worth noting. In the field of theatre, 
he contributes to the scenic work of an equally variegated group of directors, 
participating in several milestone projects, as the cycle Retorno à Tragédia 
(1986) and Ninguém (1978), directed by Ricardo Pais, thus inaugurating a 
creative partnership that, however irregularly, has survived to this day. Still 
as set and costume designer, he comes across cinema once again – and his 
restless motion between various media will lead him to the direction of the 
short film Retrato em Fuga (2000) – and opera, which he also experiences as 
a director. 

Although Nuno Carinhas directed his first theatre production in 1987, 
with The Love of D. Perlimplin for Belisa in his Garden and Comédia sobre 
a Divisa da Cidade de Coimbra in 1993, only from 1996 onwards, with the 
creation of O Grande Teatro do Mundo (Teatro Nacional S. João), his new line 
of work will begin in earnest, collaborating with several theatre companies in 
Lisbon (Chapitô, Novo Grupo, Teatro Nacional D. Maria II, Cão Solteiro, Escola 
de Mulheres) and Porto (TNSJ, Teatro Bruto, Ensemble, ASSéDIO). To the 
expressive variety of the dramaturgic universes explored in his quality of set 
and/or costume designer, as a theatre director he will add other authors and 
texts to his private repertoire, in connection with the challenge of a premiere, 
the responsibility of a national début, or the demands of interpretative reprises 
of plays by the following authors: Gil Vicente, Gomes de Amorim, Mário 
Cesariny, Luísa Costa Gomes, Lorca, Cocteau, Wallace Shawn, Howard Korder, 
Frank McGuinness, Harold Pinter, Brian Friel, Calderón, Corneille.

Nuno Carinhas has been taking the triple responsibility of direction 
and set and costume design, in a gesture that reveals both the desire to 
harmonise languages inside the same scenic concept, and his insistence 
in an increasingly more deeply dramaturgic approach. For this creator, 
the staging of a text has always been the adventurous quest for the most 
appropriate modalities of figuration and embodiment of the demanding 
dramatic fictions he engages with. Perhaps because of this, his set designs, 
always adverse to grandiloquence, tend to offer themselves as mental spaces 
that can be inhabited by the peculiar power of the embodied word and of the 
body converted to expression through the talents of the actor. Paradigmatic 
experiences as those that formed his dazzling incursions into Brian Friel’s 
universe (Molly Sweeney, Faith Healer, Afterplay and The Yalta Game), are 
characterised by an articulate game that deals with the bareness of the set, 
the expressive investment in several decisive points, and also by an increasing 
intimacy with the actors, understood as “travel companions in those journeys 
that are the setting-up of shows”.

Many of his scenic procedures denounce a deeply attentive eye to the 
most variegated artistic expressions of contemporaneity, especially those 
approaches, ranging from photography to installation, that deal with the 
modelling of space. The versatility of his path has also allowed him the 
creation of more “authorially” conceived shows, arising from rather diverse 
suggestions and materials, increasingly dominated by the visual languages 
of the stage, and by the search of “sensorial ambiances”, insisting on the 
exploration of the unforeseen opportunities offered by “alternative” spaces 
– e.g., La Dinamica dell’Aqua (Teatro Bruto, 1998), and especially some of the 
shows created for and with the Cão Solteiro theatre company, as Aguantar 
(1999), Furiosa Tempestade (2000) and II. Obscuridade (2003). Nuno Carinhas 
has also managed to employ the teachings of these experiences in the 
exploration of more conventional venues. 1⁄4 PAULO EDUARDO CARVALHO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

António José da Silva (O Judeu)
Nasceu no Rio de Janeiro em 1705 e faleceu em Lisboa em 1739. Oriundo 
de uma família cristã-nova que se refugiara no Brasil, vem com ela para 
Portugal. Forma-se em Direito na Universidade de Coimbra e em 1737 é preso 
com a esposa, ambos acusados de actividades judaizantes pela Inquisição. 
É executado em 1739 num auto-de-fé. Conhecido como comediógrafo de 
teatro de marionetas, as suas peças foram representadas no Teatro do Bairro 
Alto, onde conheceram grande sucesso popular. Do conjunto da sua obra, 
destaque para A Vida do Grande D. Quixote de la Mancha (1733), Esopaida ou 
Vida de Esopo (1734), Os Encantos de Medeia (1735), Anfitrião ou Júpiter e 
Alcmena (1736), Labirinto de Creta (1736), As Guerras do Alecrim e Manjerona 
(1737), As Variedades de Proteu (1737) e Precipício de Faetonte (1738). 1⁄4

António José da Silva (The Jew)
Born in Rio de Janeiro, 1705; died in Lisbon, 1739. Came to Portugal as one 
of a family of Christian Jews who had been for some time exiled in Brazil. 
Majored in Law at Coimbra University. Arrested in 1737 with his wife, both 
accused of practising the Jewish faith in secret. Executed by auto-da-fé in 
1739. Known as a writer of comedies for puppets, his plays were quite popular 
at the Bairro Alto Theatre. His main plays are A Vida do Grande D. Quixote de 
la Mancha (1733), Esopaida ou Vida de Esopo (1734), Os Encantos de Medeia 
(1735), Anfitrião ou Júpiter e Alcmena (1736), Labirinto de Creta (1736), As 
Guerras do Alecrim e Manjerona (1737), As Variedades de Proteu (1737) e 
Precipício de Faetonte (1738). 1⁄4
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DO NOME DA PERSONAGEM DO ROMANCE DE GONCEAROV, ESCRITO NO SÉCULO XIX, DERIVOU 

UM CONJUNTO DE PALAVRAS QUE ACABARIAM POR INTRODUZIR-SE NA LÍNGUA RUSSA 

COMO SINÓNIMO DE CONDIÇÃO E LEMA DE VIDA. OBLOMOV É O ARISTOCRATA QUE RESISTE 

A ABANDONAR O CONFORTO DOS LENÇÓIS DURANTE TODO O DIA, ASSISTIDO POR UM 

CRIADO QUE EM VÃO O PROCURA DEMOVER, METÁFORA DE UMA BRANDA FORMA DE EXISTIR 

MARCADA PELA INCAPACIDADE DE ASSUMIR RESPONSABILIDADES OU TOMAR DECISÕES. 

É A INÉRCIA E A INACTIVIDADE – QUE DOSTOIEVSKI DIZIA SER TRAÇO DE UMA SINGULAR 

FORMA RUSSA DE EXISTIR – E A FORMA COMO REDUNDAM NUMA ATITUDE CÉPTICA 

PERANTE A REALIDADE QUE ALEXANDRU TOCILESCU, A PARTIR DA ADAPTAÇÃO DE MIHAELA 

IORDACHE DO ROMANCE ORIGINAL, LEVA À CENA NO ESPECTÁCULO QUE TRAZ AO PORTO. 

RESGATANDO DO ESTATUTO DE INTRADUZÍVEL A CONDIÇÃO DO OBLOMOVISTA, A ENCENAÇÃO 

DE TOCILESCU PROPORCIONA AO ESPECTADOR UMA EXPERIÊNCIA DA PASSAGEM DO TEMPO 

EM TUDO SEMELHANTE À DE OBLOMOV: VAGAROSO, IMPERTURBÁVEL, IMUNE A AFECÇÕES 

EXTERIORES OU SOBRESSALTOS. 

ACTUALMENTE DIRIGIDO PELO ACTOR E ENCENADOR ALEXANDRU DARIE, O TEATRUL 

BULANDRA É NÃO APENAS O NOME DO ESPAÇO FUNDADO EM 1947, EM BUCARESTE, 

COMO TEATRO PÚBLICO, MAS TAMBÉM A DESIGNAÇÃO COM QUE FOI BAPTIZADA A 

COMPANHIA QUE ASSEGURA GRANDE PARTE DAS SUAS PRODUÇÕES. PARA ALÉM DOS 

ENCENADORES QUE FREQUENTEMENTE CONVIDA PARA TRABALHAR COM A COMPANHIA, 

A TEATRUL BULANDRA CONTA ACTUALMENTE COM A COLABORAÇÃO RESIDENTE DE 

CATALINA BUZOIANU, ALEXANDRU TOCILESCU E DO PRÓPRIO ALEXANDRU DARIE, 

RESPONSÁVEIS PELAS PRINCIPAIS CRIAÇÕES DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS. DIVIDIDA POR 

DUAS SALAS DE APRESENTAÇÃO DE ESPECTÁCULOS – UM PALCO À ITALIANA E OUTRO 

EM ARENA –, A PROGRAMAÇÃO TRAÇADA POR DARIE É REVELADORA DE UM ESFORÇO NO 

DESENVOLVIMENTO DE UM COERENTE E CONTINUADO INTERCÂMBIO CULTURAL EUROPEU. 

AOS VÁRIOS NOMES QUE LIDERARAM O PROJECTO ARTÍSTICO DA COMPANHIA AO LONGO DE 

MAIS DE CINQUENTA ANOS, RECONHECE-SE A CAPACIDADE PARA, INDEPENDENTEMENTE 

DAS LÓGICAS PESSOAIS QUE LHE IMPRIMIRAM, MANTER INTACTA UMA FORTE MARCA 

IDENTITÁRIA. O TEATRUL BULANDRA FOI DESDE SEMPRE UM PONTO DE ENCONTRO DOS 

CRIADORES TEATRAIS ROMENOS: ACTORES, ENCENADORES E CENÓGRAFOS QUE NÃO SÓ 

INFLUENCIARAM DECISIVAMENTE O SEU PROJECTO ARTÍSTICO, COMO O PANORAMA TEATRAL 

DA ROMÉNIA EM GERAL. É MEMBRO DA UNIÃO DOS TEATROS DA EUROPA DESDE 1991. 

FROM THE NAME OF THE MAIN CHARACTER IN GONCEAROV’S 19TH CENTURY NOVEL, 

SEVERAL WORDS WERE DERIVED, WHICH EVENTUALLY TOOK THEIR PLACE IN THE RUSSIAN 

LANGUAGE TO EXPRESS A CONDITION OF LIFE. OBLOMOV IS AN ARISTOCRAT WHO REFUSES 

TO LEAVE HIS BED ALL DAY, ATTENDED BY A SERVANT WHO VAINLY TRIES TO MAKE HIM 

CHANGE HIS MIND, A METAPHOR FOR A BLAND APPROACH TO LIFE, CHARACTERISED BY 

AN INABILITY TO ASSUME RESPONSIBILITIES OR MAKE DECISIONS. IT IS THIS INERTIA AND 

INACTION – WHICH, ACCORDING TO DOSTOEVSKY, CHARACTERISE A UNIQUELY RUSSIAN 

FORM OF EXISTENCE – AND THE WAY THEY INSPIRE A SCEPTICAL ATTITUDE TO REALITY 

THAT ALEXANDRU TOCILESCU, BASED ON AN ADAPTATION OF THE ORIGINAL TEXT BY 

MIHAELA IORDACHE, WILL NOW BRING TO A PORTO STAGE. PROVING THAT THE OBLOMOVIST 

CONDITION IS NOT UNTRANSLATABLE, TOCILESCU GIVES HIS AUDIENCE AN EXPERIENCE 

OF THE PASSAGE OF TIME SIMILAR TO OBLOMOV’S: SLOW, COLLECTED, IMMUNE TO ANY 

EXTERNAL AFFECTIONS OR DISTURBANCES. 

CURRENTLY DIRECTED BY ACTOR AND STAGE DIRECTOR ALEXANDRU DARIE, THE TEATRUL 

BULANDRA IS NOT JUST THE DESIGNATION OF THE PUBLIC THEATRE THAT WAS FOUNDED 

IN BUCHAREST, IN 1947, BUT ALSO THE NAME OF THE COMPANY RESPONSIBLE FOR MOST 

OF ITS PRODUCTIONS. BESIDES FREQUENT COLLABORATIONS WITH GUEST DIRECTORS, 

THE TEATRUL BULANDRA HAS NOW THREE IN-HOUSE DIRECTORS: CATALINA BUZOIANU, 

ALEXANDRU TOCILESCU AND ALEXANDRU DARIE, WHO HAVE BEEN CREATING ITS MAIN 

PRODUCTIONS OVER THE PAST DECADE. DIVIDED INTO TWO STAGES – ONE FOLLOWING THE 

ITALIAN MODEL AND THE OTHER IN ARENA SHAPE – THE THEATRE’S PROGRAM, DEFINED 

BY DARIE, IS SYMPTOMATIC OF A DESIRE TO DEVELOP A COHERENT AND CONTINUOUS 

EUROPEAN CULTURAL INTERCHANGE. REGARDLESS OF THEIR RESPECTIVE IDIOSYNCRASIES, 

THE SEVERAL DIRECTORS THAT HAVE FRONTED THE ARTISTIC PROJECT OF THIS COMPANY 

FOR OVER FIFTY YEARS KNEW HOW TO KEEP ITS IDENTITY STRONG AND INTACT. THE 

TEATRUL BULANDRA HAS ALWAYS BEEN A MEETING-POINT FOR ROMANIAN THEATRICAL 

CREATORS: ACTORS, STAGE DIRECTORS AND SET DESIGNERS WHO, BESIDES EXERTING 

A DECISIVE INFLUENCE ON ITS ARTISTIC PROJECT, HAVE ALSO INFLUENCED ROMANIAN 

THEATRE AT LARGE. IN 1991, IT JOINED THE UNION OF THE THEATRES OF EUROPE.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Da preguiça
ALEX ANDRU TOCILESCU

Para fazer um espectáculo sobre a preguiça tens de a compreender e ter 
mesmo vocação para ela. Estimava, até amava este senhor, Oblomov, há 
muito tempo. Há alguns anos, revendo o filme, disse para mim mesmo que 
seria talvez a altura certa de pôr mãos à obra. Pedi à doutora Mihaela Tonitza, 
oblomovista, ela também, para pensar numa adaptação. Oblomovistas, os 
dois, tive plena confiança no que ela escreveu, de maneira que não intervim 
em nada no texto, a não ser numa pequena cena que pressupunha certas 
complicações de distribuição e de espaço cenográfico e que, por comodismo, 
eliminei. Consequentemente, comecei, com grande dificuldade, a ir de casa 
para os ensaios, dos ensaios para casa. Apesar de isto ser o que mais me 
custou, o espectáculo realizou-se durante aproximadamente um ano. Embora 
tenha muita preguiça em continuar a escrever (o que não é bem verdade, pois 
outra pessoa escreve por mim), vou tentar chamar a atenção sobre alguns 
elementos estruturais importantes do espectáculo. 1⁄4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O oblomovismo
MIHAEL A TONITZ A IORDACHE

Oblomov é um romance que introduziu na língua uma palavra que subentende 
uma condição dificilmente traduzível por qualquer sinónimo. Significa não 
só preguiça, desgosto, indolência, náusea, inutilidade, não só sabedoria, 
consciência da fragilidade da vida num mundo hostil e complicado, ou 
passividade e inércia, nem só alguma superior e pessimista filosofia de 
origem budista ou shopenhaueriana, mas esta palavra abrange também todas 
estas noções e mais alguma coisa que é um modo de existir sem paixões 
e agressividade, brandamente, generosamente, honestamente, indo até ao 
próprio sacrifício.

O oblomovismo é uma condição, uma permanência, não pode ser datado. 
Para alguns representa uma fraqueza fundamental, para outros é uma força.
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O oblomovista é um ser frágil, receoso, sem preparação para assumir as 
responsabilidades da sua existência, quanto mais as dos outros. 

O oblomovista aceita o seu pequeno universo, não incomoda ninguém e 
também não quer ser perturbado no seu conforto e na sua paz interior.

O oblomovista não se implica, retrai-se perante a ordem e o progresso 
social, vive de lembranças e nunca no futuro. O seu presente é passivo, ele 
não toma decisões. Não afirma nem nega nada, vive num estado de pasmo 
permanente, interrogando-se em pequenas questões sobre os actos dos 
outros que não consegue compreender.

Por tudo isto, porque quis compreender o mais possível este mecanismo 
da vida, concebi o texto do espectáculo solicitado, não por qualquer um, mas, 
sim, pelo próprio senhor Tocilescu.

Oblomov é ele, Oblomov sou eu... 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nós, os russos
FEODOR DOSTOIEVSKI  *

Diz-se que nós, os russos, somos, de feitio, um bocadinho preguiçosos. 
Gostamos de nos esquivar a qualquer trabalho e, se obrigados, fazemo-lo de 
tal maneira que não se lhe poderá chamar trabalho. 

Desde há algum tempo que se fala abertamente sobre a nossa preguiça 
generalizada, sobre a nossa inactividade e se ouvem exortações de todos os 
lados para uma acção útil; mas devemos reconhecer que nos limitamos só às 
exortações.

O trabalho não faltaria, mas, de uma certa maneira, surge de fora e 
não desperta em nós um interesse especial. Manifesta-se aqui um traço 
puramente russo: um trabalho imposto é mal feito, descuidado e, afinal, 
abandonado...

Peçam, por exemplo, a um alemão pontual e sistemático para fazer um 
trabalho contrário a todas as suas aspirações e inclinações, mas explicando-
lhe que isto vai ajudá-lo a progredir. Ele vai, de certeza, fazer um bom trabalho; 
até vai introduzir um novo sistema no seu trabalho. 

O russo não suporta tal, mais depressa desiste do seu amor, ou se descai, 
ou faz qualquer coisa do género. Podíamos, a este propósito, lembrar aqui o 
conhecido provérbio, virando-o do avesso: o que para um alemão é saúde, 
para um russo é morte.  1⁄4

* “Cronicã petersburghezã”. In Oblomov: [programa]. Bucuresti: Teatrul Bulandra, [2003].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O parlamento dos Oblomovs eleitos
LUMINITA R AUT

O que é que vos surpreende? São os nossos eleitos. São os nossos queridos 
Oblomovs! Acabaram-se as férias, é mesmo necessário que eles se reúnam 
mas, claro, não à hora combinada: não se encontra a chave, nem todos 
apanharam o comboio, há outros que só chegam amanhã ou depois de 
amanhã ou no dia de São Nunca!

A casa dos Oblomovs eleitos é gigantesca, com muitas luzes acesas 
(possam elas afastar o sono!), muito kitsch e com poltronas-cama 
devidamente esculpidas à medida do traseiro, perdão, da importância de suas 
excelências. 

Bem instaladas excelências! Dez minutos de adaptação: o dedo para 
escarafunchar o nariz, a unha para esgravatar o ouvido, as duas mãos 
para coçar a cabeça e tirar a caspa. Que chatice, não encontra os óculos? 
Esqueceu-se deles novamente; não faz mal, o vizinho do lado pode ler o jornal 
em voz alta, mas sem o fazer farfalhar excessivamente. E os remédios? Com 
ou sem eles, é a mesma coisa com esta idade...

E agora, pronto, silêncio, lá à frente já começaram a dizer as asneiras deles, 
dizem que são leis, ouve só, pacotes de leis e pontos branco-pretos e todo o 
tipo de discursos da treta. Um bocejar, um espreguiçar de pernas, as mãos 
debruçadas na poltrona vizinha, de qualquer modo vazia, vazia como a sala 
toda e agora um sussurrar esquisito e tudo começa a flutuar, dir-se-ia, num 
nevoeiro. Que bom é, descanso e, de repente, o filme parte-se. O resto está... 
na mente de Goncearov. 1⁄4
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tradução/translated by ·· ISTVÁN VAS
dramaturgia/dramaturgy ·· GÉZA FODOR, JÚLIA UNGÁR
figurinos/costumes ·· ANDREA FÖLDI
cenografia/set design ·· LEVENTE BAGOSSY
música/original score ·· LÁSZLÓ SÁRY
elenco/cast ·· ERNÓ FEKETE, ÁGNES BERTALAN, ANDOR LUKÁTS, KATI LÁZÁR, GÁBOR MÁTÉ, ANDREA FULLAJTÁR, JUDIT REZES, BALÁZS DÉVAI, 
BÉLA MÉSZÁROS, FERENC ELEK, ZOLTÁN RAJKAI, PÉTER TAKÁTSY, ANITA TÓTH
assistência de encenação/direction assistance ·· GYÖRGY TIWALD
direcção técnica/technical direction ·· ISTVÁN FODOR
execução de adereços/propmaker ·· ANNA HÉRICZ
ponto/prompter ·· JUDIT KIS-KÁDI
direcção de cena/stage management ·· IMRE MORVAY
técnicos de luz/light technicians ·· JÓZSEF PETÓ, ISTVÁN BALOGH, ISTVÁN TELEKI
técnico de som/sound technician ·· ATTILA POKORNY
técnicos de palco/stage technicians ·· JÁNOS BRUSZNYICZKY, JÁNOS DÁVID, LÁSZLÓ SZAKÁCS, ISTVÁN ÉLES, ISTVÁN SZALONTAI, ANDRÁS SZABÓ
cabeleireira/hairdresser ·· BARBARA TÓTH
assistentes de camarins/dressing room assistants ·· ILDIKÓ KOVÁCS, BERNADETT CZOMBA
secretária artística/artistic secretary ·· LILI NÁDOR | intérprete/interpreter ·· ILDIKÓ HAFFNER
administração de digressão/tour management ·· TAMARA TÖRÖK
produção/produced by ·· KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
estreia/opening ·· [10NOV00] KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO | NOVEMBRO 28+29
domingo e segunda-feira/sunday and monday ·· 21:30
duração aproximada/playing time ·· 2:20 · com intervalo/with intermission
espectáculo legendado em português/performance subtitled in Portuguese

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ [Budapeste, Hungria]

Tartuffe
[Tartufo]
de/by ·· MOLIÈRE
encenação/directed by ·· GÁBOR ZSÁMBÉKI
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O TARTUFO, DE MOLIÈRE, REPRESENTA O KATONA NA EDIÇÃO DESTE ANO DO PONTI/

FESTIVAL DA UTE. PERSONAGEM EM TRÂNSITO ENTRE A FARSA MEDIEVAL E A GRANDE 

COMÉDIA DE INTRIGA CLÁSSICA, O IMPOSTOR É UM FALSO MORALISTA QUE DESENHA E 

EXECUTA UM PLANO APARENTEMENTE INFALÍVEL PARA TOMAR CONTA DO PATRIMÓNIO E DOS 

AFECTOS DE UMA FAMÍLIA BURGUESA ALGO PERDIDA NA SUA IDENTIDADE. A ABORDAGEM 

DE ZSÁMBÉKI INTEMPORALIZA A TRAMA; TORNA-A ANACRÓNICA PELA COEXISTÊNCIA DE 

PERSONAGENS DE ÉPOCA – AINDA ASSIM TORNADAS CONTEMPORÂNEAS NA FORMA COMO 

PROCURAM, PARA CÁ DOS DOGMAS, DETERMINAR AS SUAS CONDIÇÕES EXISTENCIAIS – COM 

OUTRAS QUE PARECEM VIR DE UM UNIVERSO PÓS-MODERNO, BLASÉ, ONDE A ENUNCIAÇÃO 

RETÓRICA É CONDIÇÃO SUFICIENTE PARA A MATERIALIZAÇÃO DO DESEJO; APOSTA NUMA 

VERSATILIDADE CENOGRÁFICA A QUE NÃO É ALHEIO UM CERTO SIMBOLISMO (O ESPAÇO É 

QUASE REALISTA, MAS A ACENTUAÇÃO DE ALGUNS DOS SEUS DETALHES, A GRANDE PORTA, 

A ESCADARIA, CONFEREM-LHE UMA OUTRA MODULAÇÃO). VERDADEIRA ESTRELA DESTA 

COMPANHIA, ERNÓ FEKETE CONSTRÓI UM TARTUFO IMPRESSIONANTE: UMA PERSONAGEM 

SEDUZIDA CONSIGO PRÓPRIA, UMA CONFLUÊNCIA DE PERFÍDIA E INGENUIDADE, GANÂNCIA 

E DESEJO.

NASCIDO DE UMA CISÃO NO TEATRO NACIONAL DE BUDAPESTE, QUE GÁBOR ZSÁMBÉKI 

DIRIGIU AO LONGO DE TRÊS TEMPORADAS, O KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ FOI CRIADO EM 1982 

E AINDA HOJE É SUBVENCIONADO PELO MUNICÍPIO DE BUDAPESTE. DESENVOLVENDO UMA 

PRÁTICA DE REPORTÓRIO, O KATONA TEM-SE CARACTERIZADO PELA SUA ABERTURA A 

ENCENADORES JOVENS E EXPERIMENTADOS QUE TRANSFORMARAM A PAISAGEM TEATRAL 

HÚNGARA NAS ÚLTIMAS DÉCADAS. PARTINDO DE UM ELENCO DE ACTORES QUE FORMAM 

UMA VERDADEIRA COMPANHIA, CRUZANDO O SEU TRABALHO COM A PRÁTICA DE FORMAÇÃO 

DA ACADEMIA DE ARTE DRAMÁTICA DE BUDAPESTE, ONDE ZSÁMBÉKI ESTUDOU E ENSINA, 

O KATONA CRIOU UMA REPUTAÇÃO INTERNACIONAL QUE O TEM LEVADO EM DIGRESSÃO 

CONSTANTE POR CIDADES COMO PARIS, LONDRES, MADRID, ZURIQUE, VIENA, BELGRADO, 

MOSCOVO, BOGOTÁ, CHICAGO OU JERUSALÉM. EM 1991, JUNTOU À SUA SALA PRINCIPAL O 

ESTÚDIO KAMRA, ESPAÇO INFORMAL QUE PERMITE UM DIÁLOGO MAIS PERMANENTE COM AS 

PEQUENAS COMPANHIAS DE TEATRO ALTERNATIVO, PROJECTOS INDIVIDUAIS, PRODUÇÕES 

DA ACADEMIA DE ARTE DRAMÁTICA DE BUDAPESTE, NOITES MUSICAIS E LITERÁRIAS, 

OU AINDA ESPECTÁCULOS DE DANÇA. O KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ É UM DOS MEMBROS 

FUNDADORES DA UNIÃO DOS TEATROS DA EUROPA, DA QUAL GÁBOR ZSÁMBÉKI ASSEGUROU 

A PRESIDÊNCIA ATÉ MAIO PASSADO.

MOLIÈRE’S TARTUFFE IS THE KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ’S CONTRIBUTION TO THIS YEAR’S 

PONTI/UTE FESTIVAL. A CHARACTER THAT LIES SOMEWHERE BETWEEN MEDIEVAL FARCE 

AND THE GREAT CLASSIC PLOT COMEDIES, THE IMPOSTOR IS A FALSE MORALIST WHO 

PLOTS AND EXECUTES AN APPARENTLY INFALLIBLE PLAN TO SEIZE THE PROPERTY 

AND AFFECTIONS OF A BOURGEOIS FAMILY WHO IS SOMEWHAT AT A LOSS IN TERMS 

OF IDENTITY. ZSÁMBÉKI’S APPROACH BRINGS TIMELESSNESS TO THE PLOT, MAKING 

IT ANACHRONIC THROUGH THE COEXISTENCE OF PERIOD CHARACTERS – THOUGH 

STILL MADE CONTEMPORARY BY THE WAY THEY TRY, BEYOND DOGMAS, TO DETERMINE 

THEIR EXISTENTIAL CONDITIONS – WITH OTHERS THAT SEEM TO COME FROM A BLASÉ, 

POST-MODERN UNIVERSE, WHERE RHETORIC ENUNCIATION SEEMS ENOUGH FOR THE 

MATERIALISATION OF DESIRE; IT RESORTS TO A KIND OF SCENIC VERSATILITY THAT LACKS 

NOT A MEASURE OF SYMBOLISM (THE SET IS ALMOST REALISTIC, BUT THE ENHANCEMENT OF 

SOME OF ITS ELEMENTS, LIKE THE GREAT DOOR AND THE STAIRCASE, GIVE IT A DIFFERENT 

MODULATION). ERNÓ FEKETE, THE LEADING FIGURE OF THE COMPANY, CREATES AN 

IMPRESSIVE TARTUFFE: A CHARACTER IN LOVE WITH HIMSELF, A CONFLUENCE OF PERFIDY 

AND NAIVETÉ, GREED AND DESIRE.

BORN OUT OF A DIVISION IN THE BUDAPEST NATIONAL THEATRE, OF WHICH GÁBOR 

ZSÁMBÉKI HAD BEEN ARTISTIC DIRECTOR FOR THREE SEASONS, THE KATONA JÓZSEF 

SZÍNHÁZ WAS CREATED IN 1982, AND HAS BEEN EVER SINCE SUPPORTED BY THE BUDAPEST 

MUNICIPALITY. A REPERTOIRE THEATRE, THE KATONA WELCOMES YOUNG AND EXPERIENCED 

STAGE DIRECTORS THAT HAVE CHANGED THE HUNGARIAN THEATRICAL LANDSCAPE OVER 

THE LAST DECADES. THANKS TO A CAST OF ACTORS THAT MAKE UP A DE FACTO COMPANY, 

AND TO ITS PRACTICE OF MINGLING ITS WORK WITH THE FORMATIVE ACTIVITIES THAT GO 

ON AT BUDAPEST’S ACADEMY OF DRAMATIC ART, WHERE ZSÁMBÉKI STUDIED AND NOW 

TEACHES, THE KATONA HAS CREATED AN INTERNATIONAL REPUTATION, TOURING CITIES 

LIKE PARIS, LONDON, MADRID, ZURICH, VIENNA, BELGRADE, MOSCOW, BOGOTA, CHICAGO 

AND JERUSALEM. IN 1991, IT ADDED TO ITS MAIN STAGE THE KAMRA STUDIO, AN INFORMAL 

SPACE THAT HOSTS SMALL ALTERNATIVE COMPANIES, INDIVIDUAL PROJECTS, WORKS BY 

BUDAPEST’S ACADEMY OF DRAMATIC ART, MUSICAL AND LITERARY NIGHTS, AND DANCE 

SHOWS. THE KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ IS ONE OF THE FOUNDING MEMBERS OF THE UTE, OF 

WHICH GÁBOR ZSÁMBÉKI WAS PRESIDENT UNTIL LAST MAY. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Molière: Tartuffe
GÁBOR ZSÁMBÉKI

As comédias de Molière, à primeira vista muito claras, levantam uma série de 
problemas e questões quando as analisamos mais a fundo. Tomando em con-
sideração as palavras exaltadas de Madame Pernelle, somos levados a supor 
que a vida no círculo familiar de Orgon tivesse sido até então normal, agradável 
e livre – os seus membros viviam lado a lado em harmonia e eram capazes de 
encontrar soluções generosas para os seus problemas. Esta atmosfera é per-
turbada por Madame Pernelle e corrompida por Tartufo. Os membros da famí-
lia são muito diferentes entre si. Os espíritos mais independentes são as duas 
figuras femininas: Elmire e Dorine. Elmire, a segunda mulher de Orgon, é jovem, 
bela e sensata, e ao mesmo tempo sabe apreciar os prazeres da vida. Mais do 
que uma simples criada, Dorine é um elemento da família, capaz de observar 
tudo o que se passa à sua volta com objectividade e clareza de espírito. Damis, 
fruto do primeiro casamento de Orgon, é escravo das suas paixões e tempera-
mento. Marianne, igualmente filha de Orgon e da sua primeira esposa, é vítima 
da autoridade paterna. Mas a personagem de Orgon não é tão simples como 
pode parecer à partida. Sentimo-nos tentados a considerá-lo tolo e obtuso, 
já que se deixa dominar por Tartufo: Orgon recusa-se a ver e a compreender 
algo que é óbvio para todas as outras personagens (à excepção da sua mãe): a 
hipocrisia de Tartufo. Mas a verdadeira causa da sua cegueira será realmente a 
estupidez? Uma análise mais minuciosa da peça levar-nos-á a reconhecer que 
Orgon precisa de Tartufo. Porquê?

Na peça de Molière, Orgon é uma personagem dúplice, cuja caracterização 
é marcada por aspectos menos claros. Orgon mantém-se fiel ao rei, 
inclusivamente durante o período da revolta dos aristocratas (um 
acontecimento histórico real que teve lugar em meados do século XVII); 
porém, como nos será dito mais à frente, Orgon é amigo de um homem que 
se comportara de modo menos “sensato” durante esse período, e dispusera-
se a guardar os documentos do amigo de forma a salvar-lhe a vida. Assim, 
Orgon não é completamente “inocente” em matéria de política. O facto de 
esconder tais documentos cria na personagem um conflito espiritual. Caso 
os documentos sejam descobertos, Orgon terá de optar entre trair o amigo 
ou mentir às autoridades. Mas Orgon é ainda afligido por outros medos. A 
sua discussão com alguns membros da família revela que ele não é de modo 
algum um homem equilibrado, sereno e autoconfiante. Na verdade, revela-
se inseguro e atormentado; um homem que já não consegue encontrar o 
seu lugar no mundo e que procura desesperadamente algo a que se agarrar 
e em que possa confiar. É um homem nervoso e confuso, o que nos permite 
compreender as razões profundas que o tornam impotente contra Tartufo. 
Este oferece-lhe as ideias simples da religião contra as complexidades do 
mundo. Deste modo, Orgon será capaz de reencontrar o seu caminho, de 
solucionar os seus problemas e de distinguir claramente a diferença entre 
o bem e o mal. Alcançará uma espécie de certeza no meio das incertezas. 
Reencontrar-se-á a si próprio. Encontrará um sentido para a sua existência 
e uma solução satisfatória para todos os seus dilemas. Daí que necessite de 
Tartufo. Assim, a cegueira e impotência que caracterizam o comportamento 
de Orgon perante Tartufo não são simplesmente um sinal de estupidez, mas 
também um meio de escapar aos problemas que o afligem.

Mas quem é Tartufo? É um homem que provém dos estratos sociais mais 
baixos. Embora afirme a Orgon que possui origens aristocráticas, não temos 
qualquer razão para acreditar que esteja a falar verdade. Assim, Tartufo 
provém da periferia e aspira a alcançar o centro da sociedade. Seja por que 
meio for. O facto de ter escolhido a religião como “meio” é uma consequência 
da época em que vive. Mas a personagem de Tartufo não se relaciona com 
uma época específica, é uma figura intemporal. E todas as épocas possuem 
uma ideologia por meio da qual é possível fazer carreira. Na época de Tartufo, 
tal ideologia era a religião. Podemos substitui-la pelas ideologias mais 
populares dos diversos períodos históricos. Tartufo usa este “meio” com 
talento. O seu talento é óbvio. É um excelente jogador, e joga de um modo 
cada vez mais corajoso à medida que o jogo avança. Mas Tartufo também 
tem um ponto fraco, que faz dele um ser humano e não simplesmente um 
monstro. A poesia da sua corte a Elmire torna evidente que Tartufo se sente 
realmente tocado pela beleza da jovem e pela nobreza das suas maneiras. A 
paixão de Tartufo por Elmire é real.

Se pudermos ignorar o contexto específico do século XVII, encontraremos 
subjacente à obra os eternos problemas da existência humana, ainda que 
estes não se façam sentir de modo igualmente forte em todas as épocas. Aqui 
e agora, contudo, a sua intensidade e actualidade são evidentes. 1⁄4
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O Santo Bandido
ROMAN PAWLOWSKI  *

A sátira de Molière sobre a hipocrisia deveria integrar o reportório de todos 
os teatros polacos. […] A peça serviria de pretexto para a discussão de 
muitos assuntos, como demonstrado pelo Tartuffe que nos chega de 
Budapeste, encenado por Gábor Zsámbéki. Este espectáculo magnífico fala 
da Hungria dos nossos dias – na linguagem das comédias do século XVIII. É 
sobre pessoas que roubam outras pessoas sob a protecção de ideologias. 
A história situa-se num momento de mudança política, quando uma nova 
realidade emerge das ruínas do regime anterior. Este aspecto é enfatizado 
pela cenografia, bem como pelos figurinos. As personagens vestem roupa 
contemporânea informal à mistura com peças de vestuário estilizado do 
século XVIII. Tudo isto se passa num castelo em decadência, com muralhas 
em ruínas e o soalho cheio de buracos. A atmosfera do lugar lembra os velhos 
castelos aristocráticos que entraram em decadência durante o comunismo e 
foram posteriormente devolvidos aos antigos proprietários.

A peça fala do confronto entre duas gerações, representadas por Orgon 
e por Tartufo. Orgon – interpretado por Andor Lukáts – é um homem idoso 
incapaz de agir e de encontrar o seu lugar no novo mundo. A vida de Orgon 
está arruinada, bem como a sua situação económica. O segundo é um 
carreirista sem escrúpulos, capaz de qualquer coisa para se apoderar do 
dinheiro do primeiro. Os dois homens precisam um do outro: para Orgon, 
Tartufo é um farol num mar tempestuoso; para Tartufo, Orgon representa o 
primeiro passo na sua carreira.

O aspecto fulcral da encenação é a juventude de Tartufo, em contraste 
com os velhos maníacos que normalmente vemos neste papel. O Tartufo de 
Zsámbéki é um jovem touro, ansioso por usufruir de todos os prazeres da 
vida. Corteja Elmire brutalmente, rasga-lhe a saia, lambe-lhe o rosto, como 
se tivesse aprendido o amor através de filmes pornográficos. A relação de 
Tartufo com a fé é demonstrada pelo seu pequeno altar de papelão. Pouco 
importa a imagem que vemos nesse altar: Cristo, Buda ou Marx. Pouco 
importa em que divindade se crê, desde que o objecto da nossa fé nos ajude 
a singrar.

Orgon não tem qualquer hipótese contra uma pessoa como Tartufo. E esta 
é a segunda surpresa do espectáculo. Zsámbéki trata a parte final da peça 
(na qual Orgon recupera a liberdade e Tartufo é punido) com ironia. Tartufo 
chega à casa de Orgon na companhia de jovens elegantes envergando fatos. O 
encarceramento final de Tartufo é apenas comédia; o oficial do rei aperta-lhe 
a mão, e saem como se nada tivesse acontecido. São todos da mesma laia. 
Desta vez não lograram levar a melhor sobre Orgon, mas talvez tenham mais 
sorte no futuro.

Este desfecho está muito próximo do espírito de Molière, que escreveu 
o final da sua obra sob a pressão do rei e da corte. Não existem soberanos 
inteligentes e justos, e as pessoas honestas correm o risco permanente de 
serem vítimas deles e de outros intrujões. 1⁄4

* “´Swiety bandyta”. Gazeta Wyborcza. (10 Gru. 2001).

Os húngaros e o Tartufo dos nossos dias
ZDENEK HORÍNEK *

[…] A encenação da comédia de Molière faz-nos compreender em que reside 
a força do Katona József Színház: no trabalho escorreito e equilibrado dos 
actores, e na sua capacidade de usarem o material para falarem do nosso 
tempo, sem que isso pareça forçado. O encenador Gábor Zsámbéki e os seus 
figurinista e cenógrafo fazem-nos sentir algo de indeterminado e espontâneo 
ao misturarem elementos de ilustração e improvisação no cenário e nos 
figurinos (combinando roupa actual com vestuário histórico, por exemplo). O 
mesmo podemos dizer a propósito do estilo de interpretação dos actores, que 
dizem o texto com muita naturalidade (inclusive Cléante, tradicionalmente 
moralizador). O jovem e bem-parecido Ernó Fekete, que interpreta Tartufo, 
não recorre aos habituais clichés da personagem, mas é um manipulador 
determinado e sem escrúpulos. Tartufo apodera-se dos documentos de 
Orgon e nisso reside o seu poder sobre o velho, um estratagema que nos 
faz pensar nos métodos dos regimes totalitários. Orgon, interpretado por 
Andor Lukáts, é uma vítima fácil de Tartufo devido ao seu dogmatismo, que 
marca não apenas a sua relação com os poderosos, mas também com a 
sua família. Elmire, interpretada por Ágnes Bertalan, é mais inteligente do 
que o marido, tanto mental como emocionalmente. A cena da sedução é 
dúplice. Elmire não só finge querer seduzir Tartufo, como cai na armadilha da 
concupiscência agressiva. A tensão entre Tartufo e Orgon vai aumentando 
até à cena final, em que as tréguas são assistidas por agentes de um período 
indeterminado, culminando na libertação tanto de Orgon como de Tartufo. Um 
final apropriado para um Tartuffe moderno. 1⁄4

* “Mad’ari a Tartuffe naši doby”. Lidové Noviny. (Pro. 2003).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uma Pietà na mala
KOLTAI  TAMÁS *

No Tartuffe de Gábor Zsámbéki o rei está sempre presente. Está pintado na 
parede móvel utilizada em substituição da cortina. […] Entre os principais 
tópicos do espectáculo estão as razões que impedem o nosso espírito de 
se libertar da imagem do rei, que “vive” sempre connosco, forçando-nos a 
determinar a nossa relação com ele. Orgon, interpretado por Andor Lukáts, 
debate-se com a sua consciência. Embora seja um conformista, Orgon guarda 
os documentos de um opositor do regime. A caixa dos documentos é para 
ele um fardo quase insuportável. Orgon sente necessidade de se convencer 
a si mesmo da sua própria lealdade. Tartufo proporciona-lhe um meio para 
tanto. É um homem inteiramente devotado à fé. Ao estabelecer com ele uma 
relação de amizade, Orgon julga poder compensar a sua deslealdade latente e 
má consciência. Contudo, Tartufo não é um humilde servo da fé, mas sim um 
manipulador sem escrúpulos da mesma.

Nos tempos de hoje, em que os políticos invadem cada vez mais a nossa 
vida quotidiana, e que são também uma idade de ouro para a manipulação 
da fé, a encenação de Zsámbéki constitui uma interpretação absolutamente 
lógica do Tartuffe. Num tempo de políticos corruptos e sem escrúpulos, que 
usam de todos os meios para satisfazer a sua sede de poder, o clássico de 
Molière surge-nos como uma peça de uma absoluta actualidade.

Tartufo possui um altar portátil, uma Pietà na mala, que pode utilizar em 
qualquer lado, a qualquer momento. Assim que o coloca num lugar visível 
para todos, o seu proprietário torna-se imediatamente capaz de enganar e 
roubar os demais. Este Tartufo é fruto dos tempos que correm. Muito educado, 
jamais se permitiria a si próprio (ou aos outros) fazer qualquer coisa que 
ofendesse a moral conservadora. Porém, não consegue dominar o seu desejo 
sexual. É um jogador talentoso, capaz de todo e qualquer fingimento, que 
depois espreita por detrás da sua máscara. Obviamente, a primeira questão 
que nos ocorre é: se as pessoas normais conseguem ver o tipo de homem que 
Tartufo é (à excepção de Orgon e de Madame Pernelle), por que razão este tipo 
de gente consegue alcançar um tão amplo prestígio social? […] 1⁄4

* “Pietà a kofferben“. Élet és Irodalom. (8 Dec. 2000).



54 55

tradução/translated by ·· SALVADOR OLIVA, JOAN DE SOLA LLOVET
adaptação/adapted by ·· ÀLEX RIGOLA | figurinos/costumes ·· M. RAFA SERRA
cenografia/set design ·· BIBIANA PUIGDEFÀBREGAS | música/original score ·· ORIOL ROSELL
coreografia/choreography ·· FERRAN CARVAJAL, ÀLEX RIGOLA
desenho de som/sound design ·· RAMÓN CIÉRCOLES | desenho de luz/light design ·· MARIA DOMÈNECH
vídeo/video ·· JUANJO GIMÉNEZ | caracterização/make-up ·· TONI SANTOS
preparação física/training ·· NATHALIE LABIANO, KEITH MORINO
elenco/cast JOAN CARRERAS, EUGENI ROIG, ÀNGELS SÁNCHEZ, ANNA ROBLAS, JACOB TORRES, DANIELA FEIXAS, DAVID CUSPINERA, KEITH MORINO, 
PERE ARQUILLUÉ, ALÍCIA PÉREZ, IVAN BENET, QUIM DALMAU, NATHALIE LABIANO, ÀUREA MÁRQUEZ, ORIOL ROSELL, NAO ALBET
assistência de encenação e direcção de cena/direction assistance and stage management ·· CRISTINA OLIVA
assistência de cenografia/set design assistance ·· SEBASTIÀ BROSA
assistência de figurinos/costumes assistance ·· BERTA RIERA
técnico de luz/light technician ·· JAUME VENTURA
técnicos de som/sound technicians ·· DANIEL AZNAR, MARC ROMAGOSA
técnico de palco/stage technician ·· XARLI
co-produção/co-produced by ·· TEATRE LLIURE, FESTIVAL GREC 2004 (Barcelona), SALZBURGER FESTSPIELE (Salzburgo)
estreia/opening ·· [25JUN04] TEATRE GREC (Barcelona)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

RIVOLI TEATRO MUNICIPAL (GA) | NOVEMBRO 30 + DEZEMBRO 01
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· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEATRE LLIURE [Barcelona, Espanha]

Santa Joana
dels Escorxadors
[Santa Joana dos Matadouros]
de/by ·· BERTOLT BRECHT
encenação/directed by ·· ÀLEX RIGOLA
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ÀLEX RIGOLA, O MAIS JOVEM DIRECTOR DE UM TEATRO PÚBLICO ESPANHOL, TOMA COM 

ESTRITO RESPEITO O TEXTO DE BRECHT PARA COM ELE COMPOR UM ESPECTÁCULO 

ASSUMIDAMENTE CONTEMPORÂNEO, CORROSIVAMENTE POLÍTICO NA MEDIDA EM QUE 

ASSUME COM TODA A TRANSPARÊNCIA O SEU LUGAR DE MANIFESTO: CONTRA A GUERRA, 

CONTRA A VORACIDADE E A DESIGUALDADE DAS RELAÇÕES CAPITALISTAS. A REALIDADE 

QUE ENTREVEMOS AQUI NÃO É JÁ AQUELA QUE BRECHT PRETENDEU RETRATAR: A CHICAGO 

DOS ANOS 30, MARCADA PELA LUTA DE CLASSES E ATRAVESSADA PELA PROFUNDA 

DEPRESSÃO ECONÓMICA QUE SE SEGUIU AO CRASH DA BOLSA AMERICANA. CONCEBIDO 

COMO UMA PARÁBOLA EM QUE BRECHT DEMONSTRA A INUTILIDADE, E MESMO O LADO 

PERNICIOSO, DAS BOAS INTENÇÕES NUM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA, SANTA JOANA DOS 

MATADOUROS ENROUPA-SE, NESTA VERSÃO DE RIGOLA, NUMA PROFUSÃO DE LINGUAGENS E 

SIGNOS CONTEMPORÂNEOS: DESDE O CONCERTO POP EM PLENO ESPECTÁCULO DE TEATRO, 

À PRESENÇA EM CENA DE UM DJ OU DE DOIS BAILARINOS, OU AINDA AO VÍDEO. UTILIZADO 

QUASE OBSESSIVAMENTE, O VÍDEO ORA RECORRE À ILUSTRAÇÃO ASSUMIDAMENTE 

REDUNDANTE QUE CONFERE UM TRAÇO MAIS GROSSO AO EFEITO DRAMÁTICO DAS CENAS, 

ORA REPETE, REENQUADRA O QUE SE PASSA EM CENA, RECORRENDO AO DIRECTO, ORA 

AINDA SE FAZ OUTRO ESPECTÁCULO DENTRO DO ESPECTÁCULO, COM ELE CONCORRENDO 

NARRATIVAMENTE. NUMA ERA PÓS-CONSUMISTA, BEM DEPOIS DA TERCIARIZAÇÃO DOS 

OPRIMIDOS E DA MASSIFICAÇÃO MEDIÁTICA, SANTA JOANA DOS MATADOUROS É, TALVEZ 

SURPREENDENTEMENTE, MATÉRIA ÓPTIMA PARA UM TEATRO QUE, ENGAJADO, SABE MUITO 

BEM CONTINUAR A SER TEATRO.

FUNDADO EM BARCELONA, EM 1976, POR UM GRUPO DE ACTORES, ENCENADORES, CENÓGRAFOS 

E TÉCNICOS CUJA FILIAÇÃO PODE SITUAR-SE NO TEATRO INDEPENDENTE, O TEATRE LLIURE 

COMEÇOU POR AFIRMAR A SUA IDENTIDADE NA PROCURA DE LINGUAGENS CÉNICAS PRÓPRIAS 

DA AVANT-GARDE TEATRAL EUROPEIA DA ÉPOCA. AO NÚCLEO FUNDADOR JUNTARAM-SE, AO 

LONGO DOS ANOS, ALGUNS DOS MAIS RELEVANTES NOMES DO TEATRO CATALÃO, DANDO 

CONTINUIDADE À AMBIÇÃO DE AFIRMAR E PROMOVER UMA CULTURA PRÓPRIA QUE PASSA 

EM GRANDE MEDIDA POR LEVAR À CENA OBRAS DE DRAMATURGOS CATALÃES. ENTRE 

RELEITURAS DE TEXTOS CLÁSSICOS E A CRIAÇÃO DE ESPECTÁCULOS A PARTIR DE AUTORES 

CONTEMPORÂNEOS, OS 28 ANOS DE ACTIVIDADE DO TEATRE LLIURE PAUTARAM-SE PELA 

AFIRMAÇÃO DE UMA SINGULARIDADE QUE SUSCITOU O RECONHECIMENTO DO SEU TRABALHO 

QUER POR PARTE DO PÚBLICO, QUER DA CRÍTICA. FOI UM DOS FUNDADORES, EM 1989, DA 

UNIÃO DOS TEATROS DA EUROPA, INAUGURANDO ASSIM UMA ETAPA QUE PERMITIU LEVAR 

PARA FORA DE PORTAS AS SUAS CRIAÇÕES E ACTIVAR CO-PRODUÇÕES COM ESTRUTURAS 

ESTRANGEIRAS. ÀLEX RIGOLA É, DESDE MARÇO DE 2003, O CATALISADOR DE UM PROJECTO 

ARTÍSTICO APOSTADO EM RENOVAR O TEATRE LLIURE MANTENDO-LHE O PERCURSO DE 

REFERÊNCIA NO PANORAMA TEATRAL ESPANHOL, E CUJA FILOSOFIA TEM EXPRESSÃO NUM 

PROGRAMA EM QUE AOS PROJECTOS TEATRAIS – TRIBUTÁRIOS DE UMA ESCRITA CÉNICA 

RADICALMENTE CONTEMPORÂNEA E SINGULAR, AINDA QUE NÃO HAJA FRONTEIRAS NA 

DATAÇÃO OU NO GÉNERO DOS TEXTOS DRAMÁTICOS ABORDADOS – SE JUNTAM PROPOSTAS DE 

DANÇA CONTEMPORÂNEA E ESPECTÁCULOS MÚSICO-CÉNICOS. 

ÀLEX RIGOLA, THE YOUNGEST ARTISTIC DIRECTOR OF A SPANISH PUBLIC THEATRE, 

RESPECTFULLY USES A BRECHT TEXT TO CREATE A SHOW THAT IS THOROUGHLY 

CONTEMPORARY, AND ALSO CORROSIVELY POLITICAL IN THAT IT OPENLY TAKES UP ITS 

NATURE AS A MANIFESTO AGAINST WAR, GREED AND THE INEQUALITIES OF CAPITALISM. 

THE REALITY WE GLIMPSE HERE IS NO LONGER THE ONE BRECHT ATTEMPTED TO PORTRAY: 

CHICAGO IN THE 1930S, SCARRED BY CLASS WAR AND THE DEEP ECONOMIC DEPRESSION 

THAT FOLLOWED THE CRASH OF THE AMERICAN STOCK MARKET. CONCEIVED AS A PARABLE 

WHERE BRECHT SHOWS HOW USELESS, AND EVEN PERNICIOUS, GOOD INTENTIONS CAN BE IN 

A CONTEXT OF VIOLENCE, SAINT JOAN OF THE STOCKYARDS ABSORBS, IN THIS VERSION BY 

RIGOLA, A PROFUSION OF CONTEMPORARY LANGUAGES AND SIGNS: FROM A POP CONCERT 

IN THE MIDDLE OF THE SHOW, TO THE ONSTAGE PRESENCE OF A DJ AND TWO DANCERS, OR 

THE USE OF VIDEO, WHICH, USED IN AN ALMOST OBSESSIVE WAY, NOW AS DELIBERATELY 

REDUNDANT ILLUSTRATIONS THAT ENHANCE THE DRAMATIC EFFECT OF THE SCENES, NOW 

BY REPEATING AND RECONTEXTUALISING THE STAGE ACTION LIVE, NOW BY CREATING A 

NEW SHOW WITHIN THE SHOW, NARRATIVELY COMPETING WITH IT. IN A POST-CONSUMERIST 

TIME, QUITE AFTER THE OPPRESSED ONES HAVE BEEN HIDDEN FROM SIGHT AND THE 

MEDIA EMPIRE HAS BECOME A REALITY, SAINT JOAN OF THE STOCKYARDS IS, PERHAPS 

SURPRISINGLY, A FINE RAW MATERIAL FOR A THEATRE THAT, THOUGH ENGAGED, STILL 

KNOWS HOW TO BE THEATRE.

FOUNDED IN BARCELONA, IN 1976, BY A GROUP OF ACTORS, STAGE DIRECTORS, SET 

DESIGNERS AND TECHNICIANS COMING FROM THE RANKS OF INDEPENDENT DRAMATIC 

PRODUCTION, THE TEATRE LLIURE STARTED MAKING A NAME FOR ITSELF BY EXPLORING 

THE SCENIC LANGUAGES THAT CHARACTERISED THE THEATRICAL AVANT-GARDE OF THAT 

TIME. THAT FOUNDING GROUP WAS JOINED, OVER THE YEARS, BY SOME OF MOST IMPORTANT 

NAMES IN CATALAN THEATRE, GIVING CONTINUITY TO THE AMBITION OF AFFIRMING 

AND PROMOTING THEIR OWN CULTURE, MOSTLY BY STAGING THE WORK OF CATALAN 

PLAYWRIGHTS. BETWEEN RE-READINGS OF CLASSIC TEXTS AND PLAYING CONTEMPORARY 

AUTHORS, THE TEATRE LLIURE’S 28 YEARS OF ACTIVITY WERE MARKED BY A UNIQUENESS 

IN APPROACH THAT HAS EARNED IT PUBLIC AND CRITICAL APPLAUSE. IN 1989, IT BECAME 

A FOUNDING MEMBER OF THE UNION OF THE THEATRES OF EUROPE, WHICH ALLOWED IT TO 

SHOW ITS PRODUCTIONS IN OTHER COUNTRIES AND START CO-PRODUCTIONS WITH FOREIGN 

STRUCTURES. IN MARCH 2003, ÀLEX RIGOLA BECAME THE CATALYTIC AGENT BEHIND AN 

ARTISTIC PROJECT THAT AIMS AT RENEWING THE TEATRE LLIURE WHILE MAINTAINING ITS 

IMPORTANT POSITION IN THE SPANISH THEATRICAL PANORAMA, THE PHILOSOPHY OF WHICH 

FINDS EXPRESSION IN A PROGRAM THAT COMPRISES, ALONG WITH THEATRICAL PROJECTS 

– ALL BASED ON SCENIC TEXTS THAT ARE RADICALLY UP-TO-DATE AND UNIQUE, REGARDLESS 

OF THE TIME OR GENRE THEY MAY ISSUE FROM –, CONTEMPORARY DANCE PRODUCTIONS AND 

MUSICAL-SCENIC SHOWS. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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somewhere i belong
ÀLEX RIGOL A

ego ego ego o que nos move é o benefício próprio ego ego ego temos 
a sociedade que merecemos ego ego ego mas nem toda a gente tem a 
possibilidade de escolher ego ego ego people killin people dyin children 
hurt and you hear them cryin ego ego ego cabe-lhes a eles comerem a 
nossa merda ego ego ego revejamos então uma vez mais ego ego ego 
como somos e para onde vamos ego ego ego para cagarmos outra vez em 
nós próprios ego ego ego where is the love the love the love ego ego ego 
aceitamos que vivemos como maulers ego ego ego que somos metade 
slift e metade joana ego ego ego que a maioria de nós não está disposta 
a mudar ego ego ego and the fault is my own and the fault is my own ego 
ego ego mauler diz os homens não me comovem não são inocentes são 
carniceiros os bois sim fazem-me pena, mas o homem é mau e para que 
o mundo mude é preciso que o homem mude primeiro ego ego ego e 
santa joana diz os que estão em baixo são retidos em baixo para que os 
que estão em cima continuem em cima e a baixeza dos de cima não tem 
limite e ainda que fossem melhores não valeria de nada porque o sistema 
que inventaram não tem comparação: exploração e desordem bestial e 
portanto incompreensível ego ego ego a puta da condição humana ego 
ego ego where is the love the love the love… 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENTREVISTA COM ÀLEX RIGOL A

“O capitalismo encarna o nosso egoísmo individual”

Em Março do ano passado foi nomeado director do Teatre Lliure, um dos 
palcos emblemáticos do teatro catalão. Licenciado em Interpretação pelo 
Institut del Teatre, Àlex Rigola (Barcelona, 1969) é um dos encenadores 
mais respeitados do momento. Abrirá o programa do Grec 2004 com uma 
obra de Bertolt Brecht, Santa Joana dels Escorxadors. Em cena no Teatre 
Grec, de 25 a 29 de Junho. JORDI  CANYISSÀ *

Este será o seu primeiro Brecht.
Sim, com todo o respeito que isso implica. Brecht é, por um lado, um autor 
muito fácil e agradável, e, por outro, realmente complicado. É um dos 
dramaturgos que mais pensa no conteúdo, na maneira de falar dos problemas 
sociais de modo a aproximá-los dos cidadãos, para que não fiquem apenas 
nos círculos da cultura. O teatro de Brecht é muito social e, desse modo, 
procura sempre tornar pedagógicos os ideais de esquerda.

A peça propõe uma crítica ao mundo capitalista que se harmoniza com as 
obras que o Àlex dirigiu anteriormente.
O conteúdo social e a crítica ao capitalismo é um tema que surge 
continuamente nos meus espectáculos. Desde El proceso, de Kafka, até 
Glengarry Glen Ross, de David Mamet, pretendi abordar este tema. De facto, 
quando falamos de capitalismo, estamos a falar da condição humana. De 
alguma forma, o capitalismo encarna o nosso egoísmo individual. É preciso 
não esquecer que somos pessoas, que não estamos sós e que temos de 
aprender a conviver uns com os outros. São temas importantes, mas quando 
lemos os jornais ou vemos os noticiários televisivos, a impressão que temos é 
que os homens se esquecem frequentemente disso.

Como descreveria as personagens da peça?
As duas personagens centrais são dois pólos opostos que, como costuma 
acontecer nestes casos, quase se tocam. A personagem feminina seduz-me 
pelo seu modo de olhar a sociedade com inocência; é semelhante à nossa 
maneira de olhar o mundo quando estamos no início da idade adulta. Por seu 
turno, a personagem masculina, Mauler, o rei da carne, é um retrato extremo 
de todos nós: uma mistura de egoísmo e altruísmo. São personagens em 
conflito e com uma tensão dramática enorme.

O que fica do mito original de Joana d’Arc uma vez passado pelo filtro de 
Brecht?
A inocência, precisamente. Santa Joana, tanto no mito original como na obra 
de Schiller, possui uma forte carga mística. Em contrapartida, na peça de 
Brecht há uma carga social muito directa. Mas o desencanto é o mesmo. Aqui, 
Santa Joana tem um fim trágico porque não consegue aceitar a sociedade tal 
como ela é. Chega à conclusão de que a morte é a única saída para alguém 

com o seu modo de pensar, que é o que acontece a todos os adolescentes 
antes de finalmente aceitarem a realidade e aprenderem a conviver com ela. 
Mas isto não significa renunciar aos nossos ideais.

Trata-se de um Brecht de 1932, posterior à Ópera de Três Vinténs e anterior 
ao exílio…
É um momento no qual Brecht procura chegar aos espectadores, às classes 
sociais mais baixas. Leva-lhes o teatro como meio de comunicação. Mostra-
lhes a injustiça social na qual vivem, mas da qual não têm consciência, já que 
o seu dia-a-dia não lhes deixa sequer tempo para a reflexão.

Trata-se de uma obra pouco representada. O próprio autor só fez uma 
versão radiofónica da peça. Que dificuldades apresenta?
As dificuldades decorrem do facto de ser uma peça muito pedagógica, 
escrita para um público quase analfabeto, muito diferente do de hoje. As 
personagens são muito esquemáticas, e creio que é necessário romper 
estes esquemas e procurar uma nova forma. Mas essa mesma simplicidade 
do texto permite-nos, por exemplo, caminhar no sentido de uma certa 
abstracção. E é isto que pretendemos fazer neste espectáculo.

Como descreveria a encenação?
É um espectáculo pensado para ser trabalhado através do som, da música, 
do movimento corporal, da dança, da imagem… Um pouco como o Juli Cèsar, 
o Ubú Rey que fizemos em Madrid, ou como o Titus Andrònic. Mas sem a 
vertente cómica, porque neste caso estamos perante uma obra trágica. Haverá 
música em directo com um disc-jockey, e um dos actores tocará no palco.

O texto original sofreu muitas modificações?
Até ao momento já teve dez versões e a coisa ainda não ficará por aqui.

As modificações visam aproximar o texto da situação actual?
Isso já está no próprio texto. Não queremos trair o texto, mas as sociedades 
evoluem e o modo de olhar as coisas também. Há quem seja muito partidário 
de respeitar os textos na íntegra, mas eu julgo que no passado era talvez 
necessário repetir ao público certas ideias, ao passo que hoje, pelo contrário, 
podemos ser mais sintéticos. Não é necessário que o espectáculo dure quatro 
horas, nem que haja 50 ou 60 actores no palco. Julgo que é possível fazer a 
peça em duas horas e com 15 actores.

A propósito, quem são os actores?
Temos Pere Arquillué, Àurea Márquez – uma das melhores actrizes da minha 
geração e que já não subia ao palco há algum tempo –, Alícia Pérez, Ivan 
Benet, Quim Dalmau, Daniela Feixas… e dois bailarinos. Ou seja, conto com 
alguns dos actores habituais dos meus espectáculos.

Com esta obra estreia-se num palco tão atractivo como complicado: o 
Teatre Grec.
É um espaço histórico, mítico, que frequento desde a minha infância. Mas diria 
que é o palco mais difícil de Barcelona. É um espaço mágico para o especta-
dor que se senta ao ar livre, mas são muitos os inconvenientes de se fazer um 
espectáculo em tais condições. O desafio é tentador, mas antinatural. Ou seja, 
é necessário conceber um espectáculo a pensar naquela disposição especí-
fica. Depois do Grec, Santa Joana dels Escorxadors voltará a ser apresentado 
no Teatre Lliure, onde terá um formato diferente, muito mais contido.

“Queremos fazer do Lliure uma casa cultural”
Já falta pouco para o fim da sua primeira temporada à frente do Teatre 
Lliure. Pode fazer um primeiro balanço?
Estou satisfeito, tendo em conta que tivemos muito pouco tempo para 
programar a temporada. Creio que cumprimos uma das funções próprias do 
teatro público, e além disso com um êxito de crítica e uma taxa de ocupação 
que aumentou consideravelmente em relação aos anos anteriores.

A sala grande, a Fabià Puigserver, chegou aos 75% de taxa de ocupação.
É verdade. É um bom princípio. Mas não podemos deitar-nos a descansar, 
temos de continuar a lutar para que as coisas continuem a melhorar. 
Continuar a apoiar os jovens encenadores, aos quais é preciso dar uma 
primeira oportunidade, e programar um tipo de espectáculos que têm de ser 
apoiados pelo teatro público, para que possam ser apresentados com as 
condições e o rigor artístico necessários. 
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Há que dar tempo ao tempo…
Ao fim de quatro temporadas poderemos perceber aquilo que fizemos 
de certo e de errado. É necessário encontrar uma fórmula própria, definir 
um modelo que ainda não existe e que é particular porque não pode ser 
equiparado a nenhum outro. Cada cidade tem a sua própria estrutura social e 
cultural, e os seus orçamentos. O nosso ideal é que o espectador não venha 
apenas para assistir a um determinado espectáculo, mas queira também 
aproximar-se do Teatre Lliure. Não só pela linha de teatro que apresentamos, 
mas também porque oferecemos exposições à entrada da sala, ou porque 
inaugurámos uma grande livraria especializada em teatro como há poucas em 
todo o mundo. Queremos fazer do Lliure uma casa cultural. 1⁄4

* “El Capitalismo encarna nuestro egoísmo individual”. Canal Cultura: El Canal Digital de la Cultura de 

Barcelona. (31 Mar. 2004).

Suculenta desconstrução
BEGOÑA BARRENA *

Peça didáctica de Bertolt Brecht sobre a estrutura económica capitalista 
e seus ciclos, a exploração do proletariado e a luta de classes. Em Santa 
Joana dos Matadouros, escrita entre 1929 e 1930, logo após a queda da Bolsa 
de Nova Iorque, o dramaturgo alemão incorpora na sua poética a ideologia 
marxista, com a qual se identificava, com uma clara intenção pedagógica. 
O resultado é um texto reiterativo no qual a estratificação social surge 
representada por indivíduos que dão voz a todas as classes, desde as altas 
esferas económicas aos operários, para tornar manifesta a conduta desses 
mesmos grupos.

A acção da obra situa-se na Chicago da depressão económica, centrando-
se na indústria da carne: Pierpont Mauler, o industrial mais importante do 
momento, inicia uma série de especulações que paralisam as fábricas, o que 
provoca a miséria da já precária classe operária. Entre os de cima e os de 
baixo, surge o Exército de Salvação com a missão de pregar os seus valores 
religiosos, instituição que entra também em crise, já que vive igualmente 
dos pobres. A missionária idealista Joana Dark, inspirada no mito da heroína 
francesa, intercede junto de Mauler e dos produtores de carne para pôr fim 
à alarmante situação e alia-se aos operários. Uma tentativa de greve geral, 
com a subsequente repressão policial e a morte da jovem, põe em evidência 
a exploração da bondade idealista por parte do sistema e a necessidade da 
revolução como a única via de salvação da classe operária.

Àlex Rigola soube eliminar a gordura do filete de Brecht, servindo-o ao 
espectador quase cru. O texto e a mensagem permanecem intactos, mas o 
encenador não se limita a oferecer-nos um belo naco de carne, como também 
se encarrega de o complementar com uma suculenta e contemporânea 
guarnição. A linguagem cénica habitual de Rigola (microfones, a inclusão de 
canções actuais, um disc-jockey em cena, o uso da dança contemporânea, o 
sistema de legendagem, as projecções de vídeo) serve para ilustrar, sublinhar 
e actualizar a peça numa estupenda e pessoalíssima adaptação, cheia de 
ritmo e intensidade nos momentos mais duros (as operações bolsistas, 
o confronto das classes) e muito respeitadora da intenção de Brecht: as  

palavras flúem poeticamente até ao final, numa cena pausada cheia de 
desesperança e lirismo na qual todos os intérpretes parecem chegar ao limite 
das suas forças. O certo é que todos eles, cada um na sua área e ao seu estilo, 
contribuem eficazmente para um todo homogéneo cheio de individualidades: 
uma magnífica e convincente Àurea Márquez como Joana Dark; um poderoso 
Pere Arquillué como Mauler, com toda a complexidade da sua poliédrica 
personagem; muito forte também a prestação de Alícia Pérez como Slift; 
surpreendente a voz quente da bailarina Nathalie Labiano; um trabalho 
preciso o do disc-jockey Oriol Rosell, sublinhando o texto.

O aquário central de Bibiana Puigdefàbregas, que nos recorda 
inevitavelmente aquele que realizou para Glengarry Glen Ross, volta a ser aqui 
um elemento fundamental: a Bolsa do gado, cujas cotações mantêm uma 
estreita relação com as imagens do ecrã. Há mais: denúncia, piscadelas de 
olho, humor e compromisso. E até o lobo mau disfarçado – mas sobre este 
nada direi para não estragar a surpresa aos espectadores. 1⁄4

* “Jugosa desconstrucción”. El País. (27 Jun. 2004).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grande Brecht dos nossos dias
SANTIAGO FONDEVIL A *

Ninguém duvida que a realidade económica de Chicago nos anos 30, 
altura em que Bertolt Brecht escreveu Santa Joana dos Matadouros, 
era formalmente muito diferente da sociedade liberal do século XXI, 
inexoravelmente rendida ao capitalismo financeiro, e com a ironia 
suplementar de que o mercado de valores permite até o acesso às donas 
de casa. Daí a importância das mensagens que o rei da carne, Mauler (um 
magnífico Pere Arquillué), recebe de Nova Iorque. O neo-liberalismo actual 
eliminou o maniqueísmo sobre o qual assenta a obra de um jovem Brecht 
que denuncia o funcionamento de um capitalismo industrial, mas, note-se, 
anuncia a sua nova fase. Mauler recebe instruções da Bolsa de Nova Iorque. 
Em rigor, o contexto no qual se desenrola a história de Santa Joana está 
ultrapassado, mas, a fazer fé no provérbio (“a poeira de ontem é o lodo de 
hoje”), a mensagem não perdeu nem um pouco da sua pertinência. Mauler, 
Graham e os outros comerciantes são actualmente grandes empresas sem 
rosto, fundos de pensões norte-americanos ou conselhos de administração 
que marcam a geoestratégia económica mundial. É isto que interessa a 
Rigola num texto que, naturalmente, envelheceu, mas que o encenador soube 
adaptar com tanta irreverência como acerto, num espectáculo que se destaca 
na actual cena teatral espanhola e adere ao melhor teatro contemporâneo 
praticado nas grandes capitais teatrais. Daí que lhe auguremos uma boa 
recepção no Festival de Salzburgo, co-produtor do espectáculo.

O essencial da história poderá parecer simplista àqueles que já têm 
cabelos brancos e que reflectiram sobre as contradições de um sistema 
que é actualmente o único. Refiro-me à velha questão da opressão dos 
pobres por parte dos ricos. Mas permitam-me recordar-lhes as fábulas do 
sistema: pensões de reforma abaixo do salário mínimo, e este, em números 
absolutos, e não obstante o aumento propiciado pelo governo do PSOE, 
insuficiente para suprir as necessidades mínimas de uma família. É certo 
que as coisas mudaram e que a nossa sociedade realizou um grande esforço 
– um árduo esforço, ao fim e ao cabo, para que uma elevada percentagem 
da população continue a viver com sérias dificuldades (ver sondagens 
recentes). Sendo assim, Rigola apresenta um espectáculo onde a palavra 
adquire, para quem quiser entendê-lo, ressonâncias que ultrapassam a sua 
literalidade. Uma palavra que, como os restantes elementos do espectáculo 
– incluindo essa dança que na anterior produção de Rigola, Glengarry Glenn 
Ross, era mais caprichosa do que necessária –, contribui aqui, a par da 
música em directo e do abstracto espaço cénico, para um olhar palpitante, 
equilibrado e enriquecido por signos e imagens plenamente contemporâneos. 
Para o conseguir, Rigola rodeou-se de um elenco formidável ao serviço do 
espectáculo e do qual se destacam logicamente o protagonismo de Àurea 
Márquez (Santa Joana) e o espaço sonoro de Oriol Rosell. Em suma, um 
espectáculo impecável no equilíbrio entre objectivos e resultados, um teatro 
radical mas rigoroso, ligado a uma modernidade nada banal nem gratuita, e 
um Brecht grandioso. 1⁄4

* “Gran Brecht de nuestros dias”. La Vanguardia. (27 Jun. 2004).
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COMPAGNIE SILVIU PURCARETE [França/Roménia]

La Cousine de Pantagruel 
(Hommage à Rabelais)
[A Prima de Pantagruel (Homenagem a Rabelais)]
um espectáculo de/a show by ·· SILVIU PURCARETE

cenografia e figurinos/set design and costumes ·· HELMUT STÜRMER
música/original score ·· VASILE SIRLI
elenco/cast ·· MIKLOS BACS, JOZSEF BIRO, ZSOLT BOGDÀN, JACQUES BOURGAUX, MARIE CAYROL, ÀRON DIMÉNY, VIRGIL FLONDA, 
GRATIELA FUFEZAN, ZSUZSA GAJZAGO, MIHAELA MIHAI, LEVENTE MOLNAR, CATALIN PATRU, OFÉLIA POPII, 
LAURENT SCHUH, CRISTIAN STANCA, DIANA VACARU, ANCA STRANICI (violoncelo/cello), SEMIDA FERINTEAC (violino/violin)
director de produção/production manager ·· TRAIAN PETRESCU
administrador/manager ·· ÉRIC FAVRE
co-produção/co-produced by ·· COMPAGNIE SILVIU PURCARETE, TEATRO HÚNGARO DE CLUJ-NAPOCA (Roménia), THÉÂTRE RADU STANCA (Sibiu)
apoio/supported by ·· MINISTÉRIO DA CULTURA DA ROMÉNIA, SERVIÇOS CULTURAIS DA EMBAIXADA DE FRANÇA EM BUCARESTE
estreia/opening ·· [MAI03] TEATRO HÚNGARO DE CLUJ-NAPOCA (Roménia)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO | DEZEMBRO 02+03+04
quinta-feira a sábado/from thursday to saturday ·· 21:30
duração aproximada/playing time ·· 1:20

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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SILVIU PURCARETE QUE, EM 1994, ENCENOU NESTE MESMO PALCO A (BELÍSSIMA) 

TEMPESTADE, DE W. SHAKESPEARE, REGRESSA AGORA NO ÂMBITO DO PONTI COM LA 

COUSINE DE PANTAGRUEL. PURCARETE, SENHOR DE UM HUMOR SEMPRE PARADOXAL, 

PORQUE TRÁGICO E JUBILANTE, APROPRIA-SE DO UNIVERSO TRUCULENTO E ALEGREMENTE 

DESMEDIDO DE RABELAIS – PARA QUEM “RIR É PRÓPRIO DO HOMEM” – E CRIA UM 

ESPECTÁCULO QUE VAI DO CLICHÉ DO TEATRO DE FEIRA RENASCENTISTA AO MAIS PURO 

DOS SURREALISMOS. EM LA COUSINE DE PANTAGRUEL, O ESPECTADOR DEPARA-SE COM 

A POÉTICA FECUNDA DE UM ENCENADOR QUE FAZ APELO AO IMAGINÁRIO DE CADA UM DE 

NÓS, CRIANDO UM ESPECTÁCULO QUE SE OFERECE SOBRETUDO PARA SER CONTEMPLADO. 

DEMONSTRANDO COMO UMA PALAVRA PODE MUITO BEM VALER MIL IMAGENS, A ORALIDADE 

ESTÁ QUASE AUSENTE DO ESPECTÁCULO, APÊNDICE QUASE INÚTIL NUM FESTIM ONDE UM 

CONJUNTO DE ACTORES COZINHA RITUALMENTE UM CORPO HUMANO PARA O SABOREAR EM 

CENA. JÁ O MESMO NÃO SE PODE DIZER DA EXCELENTE PARTITURA MUSICAL, VERDADEIRA 

TRAVE DE UM ACONTECIMENTO CÉNICO ONDE O REQUINTE E O GROTESCO SE JUNTAM PARA 

CRIAR UM ESPECTÁCULO SUMAMENTE SINGULAR E SUMAMENTE DIVERTIDO.

ENCENADOR ROMENO DE TEATRO E ÓPERA, SILVIU PURCARETE INICIOU O SEU PERCURSO 

ARTÍSTICO NO TEATRO DE PIATRA NEAMT. AO TRABALHO QUE COMEÇOU POR DESENVOLVER 

NESTA E NOUTRAS ESTRUTURAS DE CRIAÇÃO (TEATRO DE CONSTANTA, TEATRUL MIC) E 

ENSINO (ACADEMIA DE TEATRO DE BUCARESTE), SEGUIU-SE A PASSAGEM PELO TEATRO 

NACIONAL DE CRAIOVA, MARCADA POR ESPECTÁCULOS MEMORÁVEIS QUE RAPIDAMENTE 

IMPUSERAM UM CONCEITO DE ENCENAÇÃO EM QUE A IMAGEM, A COMPOSIÇÃO MUSICAL, A 

RIGOROSÍSSIMA PARTITURA QUE OS ACTORES DESEMPENHAM EM CENA CONFEREM UM PESO 

ACRESCIDO ÀS PALAVRAS – SEJAM AQUELAS, SEMPRE E SEMPRE MAIS ESCASSAS, QUE SÃO 

USADAS EM CENA; SEJAM AS QUE ESTÃO NA ORIGEM DE TODO O APARATO COMPOSITIVO A 

QUE SE ASSISTE QUANDO SE TEM O PRIVILÉGIO DE ESTAR PRESENTE NUM ESPECTÁCULO DE 

SILVIU PURCARETE. CRIAÇÕES COMO UBU COM CENAS DE MACBETH, A PARTIR DE ALFRED 

JARRY E DE W. SHAKESPEARE, TITUS ANDRONICUS, DE W. SHAKESPEARE, E FEDRA, A PARTIR 

DE EURÍPEDES E SÉNECA, VALERAM-LHE O RECONHECIMENTO INTERNACIONAL, TENDO 

SIDO REPRESENTADAS UM POUCO POR TODO O MUNDO. EM 1992, ASSUMIU A DIRECÇÃO 

DO TEATRUL BULANDRA, EM BUCARESTE, TENDO POSTERIORMENTE DIRIGIDO, A CONVITE 

DO GOVERNO FRANCÊS, O THÉÂTRE DE L’UNION – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE 

LIMOGES, ONDE CRIOU A ACADÉMIE THÉÂTRALE DE L’UNION, UM CENTRO DE FORMAÇÃO 

PARA JOVENS ACTORES. EM MAIO DE 2002, CRIA A SUA PRÓPRIA COMPANHIA, COMPAGNIE 

SILVIU PURCARETE, E MATERIALIZA A AMBIÇÃO DE REUNIR UMA EQUIPA PERMANENTE QUE 

PARTILHA UM PERCURSO ARTÍSTICO. SILVIU PURCARETE É MEMBRO INDIVIDUAL DA UTE 

DESDE NOVEMBRO DE 2003.

IN 1994, SILVIU PURCARETE CAME TO THE TNSJ TO DIRECT A WONDERFUL VERSION OF 

SHAKESPEARE’S THE TEMPEST. NOW, HE RETURNS, AS PART OF THE PONTI FESTIVAL, WITH 

LA COUSINE DE PANTAGRUEL. PURCARETE, THE PURVEYOR OF A KIND OF HUMOUR THAT IS 

ALWAYS PARADOXICAL, BEING BOTH TRAGIC AND JUBILANT, TACKLES NOW THE TRUCULENT 

AND JOYOUSLY EXCESSIVE UNIVERSE OF RABELAIS – FOR WHOM “TO LAUGH IS NATURAL 

TO MAN” – CREATING A SHOW THAT RUNS THE GAMUT FROM CLICHÉD RENAISSANCE 

FAIRGROUND THEATRE TO SHEER SURREALISM. IN LA COUSINE DE PANTAGRUEL, THE 

SPECTATOR IS CONFRONTED WITH THE FERTILE POETICS OF A STAGE DIRECTOR WHO 

APPEALS TO OUR INDIVIDUAL IMAGINATIONS, CREATING A SPECTACLE THAT IS THERE 

BASICALLY FOR OUR CONTEMPLATION. AS IF TO ILLUSTRATE THAT A WORD CAN BE WORTH A 

THOUSAND PICTURES, ORALITY IS ALMOST ABSENT FROM THE SHOW, AN ALMOST USELESS 

APPENDAGE IN A FEAST WHERE A GROUP OF ACTORS RITUALLY COOK AND EAT A HUMAN 

BODY ON THE STAGE. THE SAME CANNOT BE SAID OF THE EXQUISITE MUSICAL SCORE, THE 

TRUE MAINSTAY OF A SCENIC EVENT WHERE REFINEMENT AND GROTESQUE BLEND TO 

CREATE A THOROUGHLY UNIQUE AND THOROUGHLY AMUSING SHOW.

A ROMANIAN THEATRE AND OPERA DIRECTOR, SILVIU PURCARETE BEGAN HIS ARTISTIC 

CAREER AT THE PIATRA NEAMT THEATRE. AFTER WORKING FOR A WHILE THERE, AND 

IN OTHER CREATIVE (CONSTANTA THEATRE, TEATRUL MIC) AND TEACHING (THEATRE 

ACADEMY, BUCHAREST) STRUCTURES, HE CAME TO THE CRAIOVA NATIONAL THEATRE, 

WHERE HE CREATED A SERIES OF MEMORABLE SHOWS, WHICH IMPOSED A CONCEPT OF 

STAGE DIRECTION WHERE IMAGES, MUSICAL COMPOSITION, AND THE PRECISELY DEFINED 

MOVEMENTS THE ACTORS PERFORM ADD WEIGHT TO THE WORDS, EITHER THE ONES, EVER 

SCARCER, THAT ARE USED ON STAGE, OR THE OTHERS THAT LIE AT THE SOURCE OF ALL THE 

COMPOSITIONAL APPARATUS ONE WITNESSES DURING A SILVIU PURCARETE SPECTACLE. 

CREATIONS LIKE UBU WITH SCENES FROM MACBETH, INSPIRED ON THE PLAYS BY ALFRED 

JARRY AND WILLIAM SHAKESPEARE, TITUS ANDRONICUS, BY W. SHAKESPEARE, AND 

PHAEDRA, INSPIRED ON THE PLAYS BY EURIPIDES AND SENECA, GAVE HIM INTERNATIONAL 

RECOGNITION, AND WERE PLAYED ACROSS THE WORLD. IN 1992, HE BECAME ARTISTIC 

DIRECTOR OF BUCHAREST’S TEATRUL BALANDRA, AFTER WHICH HE WAS INVITED BY 

THE FRENCH GOVERNMENT TO DIRECT THE THÉÂTRE DE L’UNION - CENTRE DRAMATIQUE 

NATIONAL DE LIMOGES, WHERE HE CREATED THE ACADÉMIE THÉÂTRALE DE L’UNION, A 

TRAINING CENTRE FOR YOUNG ACTORS. IN MAY 2002, HE CREATED HIS OWN COMPANY, 

COMPAGNIE SILVIU PURCARETE, THUS FULFILLING HIS DESIRE OF CREATING A PERMANENT 

TEAM OF PEOPLE WHO SHARE THE SAME ARTISTIC INTERESTS. SILVIU PURCARETE IS AN 

INDIVIDUAL MEMBER OF THE UTE SINCE NOVEMBER 2003.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Silviu Purcarete, o materialismo poético
GEORGES BANU *

O pensamento comunista, o de Lenine em particular, nunca se cansou de se 
apresentar como uma expressão do “materialismo científico”, reclamando-
se incessantemente dessa filiação. Considerava-se o mais capaz de não se 
separar da matéria e de a interpretar a partir das leis objectivas, leis acima 
de qualquer suspeita. Assim, insistia-se, se operava a ultrapassagem do 
“materialismo vulgar” que, ele, se reduzia à simples confrontação com a 
matéria, fora da menor capacidade analítica. Havia um orgulho desmedido 
nesse discurso e, dado o fracasso histórico do empreendimento comunista, 
os termos dos quais tanto se gabava caíram em desuso e foram arrumados no 
armário das vassouras. Esquecidos, inoperantes, naufragados! Todavia, voltei 
a recordá-los um dia, a fim de definir, através do recuo e do desvio crítico em 
relação aos ditos, a posição de um artista, até mesmo de uma corrente da 
cena europeia. Mais precisamente a de Silviu Purcarete e dos artistas parentes 
da sua família.

Se o “materialismo científico” se apresenta como expressão da matéria 
pensante e o “materialismo vulgar” como expressão da matéria inerte, o 
teatro de Silviu Purcarete e dos encenadores que lhe são próximos, atrevo-
me a dizer, filia-se num “materialismo poético”. Purcarete define uma 
abordagem que faz com que o palco acolha a matéria do mundo enquanto 
presença concreta, fragmentária e evocadora. Ela persiste em estar presente 
por “salpicos”, pedaços heterogéneos, ainda prenhes do peso do real. Em 
La Cousine de Pantagruel, como noutros espectáculos, Purcarete introduz a 
farinha e o vinho, o pão e outros alimentos: esse conjunto traz para o teatro 
a tal dose económica de concreto que permite ao imaginário enraizar-se e, a 
partir daí, desdobrar-se. É o mérito do “materialismo poético”: fornece pontos 
de apoio ao espectador que assim não se sente nem abusivamente invadido 
pelo real, nem absolutamente desconcertado. A esta corrente podemos hoje 
acrescentar Nekrosius, verdadeiro cabecilha do movimento, sendo certo que 
Strehler já dele outrora fazia parte.

Purcarete mantém-se afastado do materialismo agressivo e polémico 
da cena alemã colocada sob a autoridade de Castorf, em quem o desbarato 
da matéria, a sua multiplicação desorganizada não têm razão de ser. O seu 
teatro mantém-se refractário ao trash e o kitsch repugna-o: é a sua forma 
de resistência. Ele não se deixa engolir pela matéria, também não a rejeita 
– opera escolhas e selecções a fim de que, graças à sua parcimoniosa 
presença, se reencontre algo de um universo primeiro, elementar, essencial. 
Matéria poética.

O teatro de Purcarete é um teatro coral, um teatro em que os humanos 
reunidos se regozijam por se encontrarem juntos e, ao mesmo tempo, se 
entregam a jogos com uma matéria que circula, surgindo aqui e ali, retirando-
se até de novo reaparecer. Ela existe para que a cena não acabe numa imagem 
a duas dimensões, para quebrar a superfície e providenciar essa profundidade 
pontual que arrasta o espectador para uma viagem rumo a si próprio e ao 
centro perdido da infância. Nessa variação da água, do vinho ou do pão, 
com que nos deparamos de Purcarete a Nekrosius, há um optimismo – o 
optimismo do reencontro com uma inocência que fugidiamente se readquire, 
sobre fundo de discreta ironia. Como nas telas de Miró da grande época ou 
nos poemas de um romeno, Marin Sorescu. Eles reconciliam com a matéria. 
Matéria onde mora ainda uma vida que a arte, por instantes, ressuscita para 
grande júbilo dos espectadores que somos. 1⁄4

* Presidente de honra da Associação Internacional de Críticos de Teatro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O Instante habitado ou aquilo que permanece...
GEORGES BANU *

Para escrever, no passado, sobre uma obra de encenador, não há outra 
hipótese a não ser resignar-se à implicação autobiográfica, explorar aquilo 
que resiste em si e se ergue qual atol rodeado pelas águas do esquecimento. 
Claro que o discurso analítico é possível – reportório, distribuições, lugares 
– mas será sempre mais da ordem da constatação do que do testemunho 
selado pela experiência subjectiva e por aquilo que ela faz persistir. Escrever 
na primeira pessoa, imperativo da vivência que provém do conhecimento 
directo e da memória pessoal! Para conseguirmos isso, é preciso operarmos 
um retorno a nós próprios e lançarmo-nos Em Busca... do teatro perdido. 
O que daí resulta é o teatro reencontrado, o teatro verdadeiramente salvo, 

graças ao instante habitado. O teatro do qual não nos separamos e que só 
as palavras, mais do que qualquer outro suporte visual, ressuscitam. Então, 
o sonho da literatura desponta, esperança de restituir pelo verbo aquilo que 
permanece quando tudo se desvaneceu.

Em Berlim Leste, num modesto quarto de hotel, um amigo crítico contou-
me, pela noite dentro, o Campiello de Goldoni, encenado por Silviu Purcarete. 
Era o seu dia de aniversário, bebíamos vodka e, porque no dia seguinte 
regressava à Roménia de Ceaucescu, ele enchera o frigorífico com queijos e 
charcutarias (eu descobrira, por acaso, essas provisões e a coisa entristeceu-
me). E no entanto a “miséria do mundo”, da qual os tais víveres atestavam a 
extensão, não impedia o meu camarada de reflectir acerca da arte. Dignidade 
sua que me permitiu re-viver, em palimpsesto, um espectáculo ao qual não 
tivera acesso. Essa encenação sucedia-se a um Ricardo III, cujos ecos me 
chegaram a Paris graças a um actor de génio que eu iria reencontrar, pouco 
tempo depois, no seu célebre Ubu com cenas de Macbeth. Farrapos de relatos 
e longínquos sons era tudo quanto da lonjura ressoava aos meus ouvidos. 
A noite separava-nos e, durante anos a fio, só vivi destas migalhas de relato 
e da recordação inicial duma sequência de Ubu, encenada por Purcarete no 
Conservatório de Bucareste. No teatro, mais cedo ou mais tarde, entregamo-
nos a um trabalho de arqueologia subjectiva.

O primeiro espectáculo, vi-o em Craiova, após uma viagem épica. Mas, mais 
do que um encenador, eu descobria aquilo que era indispensável, a alguém 
como Purcarete, para o trabalho de criação: o afastamento de uma cidade de 
província e a confiança de uma companhia. Um bom número de aventuras 
decisivas para o teatro moderno estiveram ligadas ao refúgio da província: 
Kantor em Cracóvia, Grotowski em Wroclaw, Serban em Piatra Neamt. A 
província, sobretudo no antigo Leste, constituía um abrigo capaz de temperar 
o exercício do poder central e, ao mesmo tempo, possibilitar a consolidação 
de uma companhia graças à coexistência no quotidiano. Para Purcarete, o 
prazer de fazer teatro implica, exige até, um modo de estar. Quando dele me ia 
despedir, a altas horas da noite, disse-me: “Amanhã temos o primeiro ensaio… 
Vamos à sauna”. Nenhuma pressão, doçura no trabalho, conforto de viver… Há 
nele algo de balcânico e o seu teatro sensual vem confirmá-lo.

Pouco tempo depois, em Munique, eu descobria Ubu/Macbeth e Titus 
Andronicus. Espectáculos-revelação dos quais retenho uma solução que 
ainda hoje me parece memorável: em pleno coração da mais atroz crueldade e 
do desastre da razão, no instante em que, sob a pressão de Titus vingador, os 
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corpos eram retalhados, despedaçados, eis que se elevavam serenamente os 
acordes do concerto nº 24 para piano de Mozart. A música não acompanhava, 
ela opunha-se ao horror, como resistência e derradeiro sobressalto do ser 
confrontado com o excesso de destruição. Um dos mais belos oxímoros 
cénicos jamais inventados! Mais artista do que intérprete, Purcarete propunha 
então, para além do espectáculo em si, uma reflexão sobre a vida. Só a 
música salva e alimenta a perspectiva do resgate: confissão do encenador 
pudicamente formulada através do texto e da representação.

Outros espectáculos se sucederam. No Porto, onde um lustre, para A 
Tempestade, brilhava ofuscantemente acima de areia preta, numa sala 
ressuscitada, qual fantasma; em Oslo, onde em Sonho de uma Noite de Verão 
Oberon intimava as suas ordens a Puck, velho criado, de há muito cansado, à 
espera da libertação; em Paris sobretudo, onde As Danaides não se diluíam, 
como em Avignon, na imensidão estrelada da Provença, mas surgiam do 
negro mais profundo, o negro duma noite de teatro, noite do fecho, noite 
sem transcendência. Em Limoges, ainda mais... Parafraseando o célebre 
“Palavras! Palavras!” de Hamlet, eu diria “Imagens! Imagens!”. Elas persistem 
e rasgam o horizonte. Elas escapam ao império dominador do útil. Elas são 
lufadas de ar. Elas libertam e convidam à viagem que as velas brancas, tão 
caras a Purcarete, incessantemente evocam. É assim que ele reactiva o velho 
sonho do teatro – navio, navio do imaginário. Uma outra imagem, duradoira, 
talvez mesmo definitiva, como um quadro que se impregna na retina! Na 
Oresteia de Limoges, depois do assassínio, o vento começa a soprar com 
violência e a água a jorrar nas fontes. Diante dos nossos olhos, o universo, 
perturbado pela importância do crime, transtorna-se. Ele regista o desamparo 
dos humanos e, à sua maneira, converte-o em desamparo dos elementos. 
Sim, lembro-me ainda do “fantástico” produzido em cena, o melhor meio 
de reagir e tornar metaforicamente visível a desmedida ressonância do 
assassínio. A cena era eloquente e, pelos seus modestos meios, confirmava 
uma velha ideia: a de que o cosmos é solidário dos actos do homem, sofrendo 
ou predizendo os seus efeitos.

A retrospecção permite, por vezes, reencontrar o teatro como vivência, 
pois cada espectador é feito da matéria dos espectáculos que amou. Na 
tábua de cera da memória, os melhores não desaparecem e ficam sempre 
em sua companhia. É por isso que ele continua a queimar as noites à luz dos 
projectores, enterrado numa cadeira junto à ribalta. 1⁄4

* “L’Instant habité ou ce qui dure…”. In Patrick Fabre; Sean Hudson – Silviu Purcarete: images de 

théâtre. Carnières: Lansman, 2002.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instantâneos para Silviu
DICK MCCAW *

Uma lição sobre como beber café (Bucareste, Fevereiro de 1993)
No gabinete do director artístico do Teatrul Bulandra, em Bucareste. O 
Requiem de Verdi irrompe do sistema de som, um vulcão musical. Estou 
sentado junto à janela, o que me dá pouca protecção contra o rigoroso Inverno 
de Bucareste; o aquecimento da sala é insuficiente. É o terceiro de cinco dias 
de conversas sobre Rabelais. Por fim, os funcionários encontram um pouco 
de café moído de fresco e servem-me uma pequena chávena de café turco. 
A bebida, quente e forte, vem mesmo a calhar, e eu esvazio a chávena em 
duas goladas. Do outro lado da sala, Silviu olha-me com uma expressão de 
incredulidade e desapontamento:
– Pensei que tinhas dito que querias uma boa chávena de café…
– Pois queria. E soube-me muito bem.
– Então por que o bebeste tão depressa?
Mais tarde observei Silviu a bebericar o seu café lenta e pensativamente. Senti 
remorso por não ter saboreado o meu com a devida calma.

Como perdi a minha virgindade em Craiova (Março de 1993)
– Se vamos trabalhar sobre Rabelais, deves ser com certeza um apreciador de 
tripas – disse Silviu, com naturalidade.
– Nunca provei, nem tenho grande vontade de o fazer.
Estamos em Craiova, onde Silviu produziu alguns dos seus espectáculos 
mais notáveis. Ele, o seu grande amigo Haji e eu andamos à procura de um 
restaurante. O primeiro não satisfaz as suas exigências e voltamos a sair (o 
episódio passa-se quatro anos depois de “As Mudanças”, pelo que já podemos 
exercitar a nossa liberdade de consumidores). Encontramos um pequeno 
restaurante que nos parece perfeito. Ao consultar a ementa, o rosto de Silviu 

ilumina-se num largo sorriso. Inclina-se para a frente e diz-me em francês:
– Maintenant je vais te dépuceler en matière de tripes!
Pediu-se alho e molho de natas, e eu fiquei à espera do temido prato como 
um virgem tímido e desajeitado. Enquanto isso, Silviu e Haji conversavam 
animadamente em romeno. De vez em quando voltavam-se para mim e 
ofereciam-me um resumo da conversa, inteiramente subordinada ao tema 
da comida. Estavam a falar, mais especificamente, sobre as refeições que 
tinham saboreado ao longo da sua longa amizade. Falavam do peixe que 
tinham comido em Constanza, no delta do Danúbio, e do cordeiro recheado 
que tinham saboreado em Sibiu. A conversa era o equivalente às aventuras de 
Marco Polo no Oriente, mas em versão gastronómica.
Finalmente vi-me rodeado de pasta de alho e molho de natas, perante os 
rostos sorridentes e expectantes dos dois amigos: o vapor que se desprendia 
de uma grande tigela com tripas chegava-me à boca e às narinas. Era tempo 
de começar. Escolhi um pedaço microscopicamente pequeno e, como 
acontece em todas as primeiras vezes, não me foi fácil engoli-lo. O segundo 
pedaço que levei à boca era ligeiramente maior. Eles observavam-me com 
uma expressão de expectativa, preocupação e um quê de orgulho, como se 
dissessem: “Ele está a comer!”. Na verdade, eu começava a gostar daquilo 
e acabei por comer duas tigelas. Enquanto saboreava a refeição (“les tripes 
contiennent toujours 10% de bonne matière fecal”, lembra-nos o Doutor 
Rabelais), a conversa voltou a ser dominada pelos dois gastronautas, que 
evocaram viagens ao longo de rios e montanhas e para além dos mares, 
partilhando histórias sobre repastos preparados e saboreados com todo o 
requinte. 1⁄4

* “Seven snapshots for Silviu”. In Patrick Fabre; Sean Hudson – Silviu Purcarete: images de théâtre. 

Carnières: Lansman, 2002.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A arte de Purcarete
DORU MOTOC *

Há dez anos que tenho visto todos os espectáculos de Silviu Purcarete 
criados na Roménia. Escrevo, portanto, com conhecimento de causa e o 
mais objectivamente possível. A estreia desta co-produção internacional foi 
incontestavelmente o momento alto do festival de Sibiu, o encontro artístico 
mais importante da Roménia.

Por várias vezes me coloquei a seguinte questão: em que consiste a 
autenticidade da arte de Purcarete? Qual é a natureza dessa arte? Eu acho 
que La Cousine de Pantagruel me trouxe uma resposta. A energia essencial 
da sua arte repousa sobre uma visão do mundo essencialmente poética. 
Os espectáculos de Silviu Purcarete transmitem-nos uma percepção e uma 
organização do real particularmente originais. Eles não excluem o sonho, a 
projecção onírica, o pôr à distância o real, a alusão, a parábola, a perífrase e 
mesmo a paródia. E mantendo-se perfeitamente realistas e concretos como o 
podem ser os espectáculos de teatro.

No entanto, não se trata aqui de um realismo poético, ou mesmo mágico 
(como acontece, por exemplo, com os artistas sul-americanos), mas de um 
realismo “sem margens”, um realismo que pulveriza o espaço, o tempo, as 
estruturas narrativas e todos os seus elementos subjacentes numa procura da 
emoção, da reflexão e, finalmente, da verdade.

Este espectáculo é profundamente rabelaisiano e, no entanto, 
eminentemente moderno, ou mesmo pós-moderno. Eu creio que o domínio da 
arte de Silviu Purcarete se encontra neste momento no seu apogeu.

Do ponto de vista estilístico, o espectáculo está impecavelmente realizado; 
com todos os mecanismos secretos, milhares de pequenas peças invisíveis 
a funcionar na perfeição, o grupo de actores realiza actuações de grande 
qualidade e o resultado é à medida. Invadidos por uma forte emoção, 
participamos como espectadores no nascimento de uma obra-prima. 1⁄4

* “Omagiat de Purcarete”. Romania Libera. (17 Jun. 2003).
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KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN – DRAMATEN [Estocolmo, Suécia]

Leka Med Elden
[Brincar com o Fogo]
de/by ·· AUGUST STRINDBERG
encenação/directed by ·· STAFFAN VALDEMAR HOLM

cenografia e figurinos/set design and costumes ·· BENTE LYKKE MÖLLER
música/original score ·· “Saltkrakan”, de/by ULF BJÖRLIN; “L’amour à 3”, de/by STEREO TOTAL; 
“One”, de/by ADAM CLAYTON, DAVID EVANS, PAUL HEWSON, LAWRENCE MULLEN, JOHNNY CASH
desenho de luz/light design ·· KEVIN WYN JONES
elenco/cast ·· JONAS BERGSTRÖM, BASIA FRYDMAN, JONAS MALMSJÖ, MIKAEL PERSBRANDT, NINA FEX, ANNA BJÖRK, KARIN BERGMAN
direcção técnica/technical direction ·· MORGAN HÖGBERG
direcção de cena/stage management ·· MAIT ANGBERG
técnico de som/sound technician ·· BJÖRN LÖNNROOS
primeiro maquinista/1st stage machine maker ·· LEO REUNANEN
técnicos de palco/stage technicians ·· HENRIK BERTILSON, JOHAN PETTERSSON
técnico de luz/light technician ·· TOMMY SUND
auxiliar de camarim/dressing room assistant ·· MARIA HILTONEN
maquilhagem/make-up ·· MIMMI LINDELL
ponto/prompter ·· LENA ÅSTRÖM
administração de digressão/tour management ·· SOFI LERSTRÖM
produção/produced by ·· KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN – DRAMATEN 
estreia/opening ·· [26OUT02] KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN – DRAMATEN 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEATRO CARLOS ALBERTO | DEZEMBRO 03+04
sexta-feira e sábado/friday and saturday ·· 21:30
duração aproximada/playing time ·· 1:15
espectáculo legendado em português/performance subtitled in Portuguese

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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O ENREDO DE LEKA MED ELDEN (BRINCAR COM O FOGO), DE AUGUST STRINDBERG, FORNECE 

A STAFFAN VALDEMAR HOLM O PRETEXTO IDEAL PARA RELOCALIZÁ-LA EM MEADOS DOS 

ANOS 60: UM ARTISTA, A SUA MULHER, OS PAIS DELA E UMA PRIMA CONSTITUEM UM NÚCLEO 

FAMILIAR A VIVER UMA HARMONIA APENAS APARENTE, QUE SERÁ DEFINITIVAMENTE 

ABALADA POR UM SEXTO E PERTURBADOR ELEMENTO QUE COLOCARÁ A DESCOBERTO A 

MONOTONIA DAS RELAÇÕES AFECTIVAS QUE OS UNEM. MULTIPLICAM-SE ENCONTROS E 

DESENCONTROS, MENTIRAS E APARÊNCIAS, NUM JOGO DE TRAIÇÕES E ENGANOS EM QUE 

TODOS DESEJAM TODOS SEM QUE EXISTA REALMENTE AMOR. UM ENREDO CAÓTICO QUE EM 

RIGOR É UMA COMÉDIA, MAS ATRAVÉS DO QUAL PERPASSA SOBRETUDO O SENTIDO TRÁGICO 

DO HOMEM E DAS SUAS CONTRADIÇÕES, DESGOSTOS, ENTUSIASMOS E DESESPEROS. UMA 

PEÇA EM QUE, NAS PALAVRAS DO ENCENADOR, “O MEDO DO AMOR E A REPRESSÃO DA 

LUXÚRIA SÃO LEVADOS TÃO LONGE QUE O ATAQUE DE NERVOS SE TORNA INEVITÁVEL, SENDO 

O MÉNAGE À TROIS O ÚNICO EQUILÍBRIO SEXUAL POSSÍVEL”. ESTREADA NO OUTONO DE 2002, 

NO KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN – DRAMATEN, A ENCENAÇÃO DE S.V. HOLM CHEGA AO 

PORTO DEPOIS DE TER SIDO APRESENTADA EM COPENHAGA E BELGRADO. 

FOI FUNDADO EM 1788 E NASCEU ASSOCIADO À AMBIÇÃO DE CRIAR UM PALCO NACIONAL 

EM QUE FOSSEM OUVIDAS AS PALAVRAS DOS DRAMATURGOS SUECOS. AO LONGO DOS 

ANOS, O ESPAÇO FÍSICO OCUPADO PELO KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN (OU REAL 

TEATRO DRAMÁTICO, OU DRAMATEN, PARA OS AMIGOS) SOFREU MUDANÇAS DITADAS 

POR RAZÕES DE VÁRIA ORDEM (EM QUE SE INCLUEM A DEGRADAÇÃO ARQUITECTÓNICA 

OU A REDUÇÃO A CINZAS POR UM INCÊNDIO), SENDO A SUA LOCALIZAÇÃO ACTUAL A QUE 

VEM DE 1908, QUANDO SE INSTALOU DEFINITIVAMENTE NUM EDIFÍCIO REPRESENTATIVO 

DO QUE DE MELHOR EXISTE NA SUÉCIA EM TERMOS DE ART NOUVEAU. ACTUALMENTE, O 

DRAMATEN CONTA COM CINCO PALCOS, DISTINTOS EM DIMENSÃO E VOCAÇÃO, PERMITINDO-

LHE ASSUMIR-SE COMO TRANSMISSOR PRIVILEGIADO DA HERANÇA CLÁSSICA E, 

SIMULTANEAMENTE, COMO PROMOTOR DO TEATRO SUECO CONTEMPORÂNEO. DAS PEÇAS 

ESPECIALMENTE DIRIGIDAS A UM PÚBLICO INFANTIL AOS ESPECTÁCULOS DE AUTORES 

CLÁSSICOS, PASSANDO PELOS PROJECTOS DE CARIZ MAIS EXPERIMENTAL, O REPORTÓRIO 

DIVERSIFICADO OFERECIDO PELO DRAMATEN TRADUZ-SE NO DIÁLOGO COM PÚBLICOS 

IGUALMENTE DIVERSOS. NÃO SURPREENDE, POR ISSO, QUE AS PORTAS POSSAM ABRIR 

AINDA DE MANHÃ PARA UMA PRIMEIRA REPRESENTAÇÃO DE UM ESPECTÁCULO PARA 

CRIANÇAS E FECHAR AO FINAL DA NOITE, QUANDO TERMINA A RÉCITA NA SALA PRINCIPAL. 

A PROGRAMAÇÃO DE ORIGEM INTERNACIONAL É TAMBÉM UMA DAS PRIORIDADES DO 

DRAMATEN, QUE FOI UM DOS TEATROS FUNDADORES DA UTE.

THE PLOT OF AUGUST STRINDBERG’S LEKA MED ELDEN (PLAYING WITH FIRE) GIVES STAFFAN 

VALDEMAR HOLM AN IDEAL EXCUSE FOR RELOCATING THE PLAY IN THE MID-1960S: AN 

ARTIST, HIS WIFE, HER PARENTS AND A FEMALE COUSIN MAKE UP A FAMILY UNIT WHOSE 

ILLUSORY HARMONY WILL BE FINALLY DISRUPTED BY A SIXTH, DISTURBING ELEMENT, 

WHO WILL DENOUNCE THE MONOTONY OF THE AFFECTIONS THAT UNITE THEM. LIES AND 

DECEIT MULTIPLY IN A GAME OF BETRAYAL AND TRICKERY WHERE EVERYBODY LUSTS 

AFTER EVERYBODY, BUT THERE IS NO REAL LOVE. THIS CHAOTIC PLOT IS, TO BE EXACT, A 

COMEDY, BUT IT MOSTLY DISPLAYS THE TRAGIC SENSE OF MAN AND HIS CONTRADICTIONS, 

SORROWS, ENTHUSIASMS AND DESPAIRS. A PLAY WHERE, IN THE WORDS OF THE DIRECTOR, 

“FEAR OF LOVE AND REPRESSION OF LUST ARE CARRIED SO FAR THAT A NERVOUS 

BREAKDOWN BECOMES INEVITABLE, AND A MÉNAGE À TROIS OFFERS THE ONLY POSSIBLE 

SEXUAL BALANCE”. PREMIERED DURING AUTUMN 2002, AT THE KUNGLIGA DRAMATISKA 

TEATERN - DRAMATEN, S.V. HOLM’S STAGING COMES TO PORTO AFTER BEING PRESENTED IN 

COPENHAGEN AND BELGRADE. 

IT WAS FOUNDED IN 1788, BORN OF THE DESIRE OF CREATING A NATIONAL STAGE IN WHICH 

THE WORDS OF SWEDISH PLAYWRIGHTS COULD MAKE THEMSELVES HEARD. OVER THE 

YEARS, THE LOCATION OF THE KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN (OR ROYAL DRAMATIC 

THEATRE, OR DRAMATEN, INFORMALLY) HAS CHANGED DUE TO VARIOUS REASONS (LIKE 

ARCHITECTURAL DEGRADATION AND DESTRUCTION BY FIRE). ITS PRESENT WHEREABOUTS 

DATE FROM 1908: A BUILDING THAT IS ONE OF THE FINEST INSTANCES OF SWEDISH ART 

NOUVEAU. NOWADAYS, THE DRAMATEN HAS FIVE STAGES, OF DIFFERENT SIZES AND USES, 

ALLOWING IT TO BE BOTH A PRIVILEGED SHOWCASE OF CLASSICAL DRAMATIC HERITAGE 

AND A PROMOTER OF CONTEMPORARY SWEDISH THEATRE. CONTAINING EVERYTHING 

FROM CHILDREN’S PLAYS TO THE STAGING OF CLASSIC AUTHORS, INCLUDING ALSO SOME 

EXPERIMENTAL PROJECTS, THE DRAMATEN’S DIVERSIFIED REPERTOIRE BRINGS IT INTO 

CONTACT WITH EQUALLY DIVERSIFIED AUDIENCES. CONSEQUENTLY, IT IS NOT SURPRISING 

THAT ITS DOORS MAY OPEN IN THE MORNING FOR THE PERFORMANCE OF A CHILDREN’S PLAY, 

AND CLOSE AT NIGHT, AFTER THE PERFORMANCE AT THE MAIN ROOM ENDS. THE SHOWING 

OF INTERNATIONAL PRODUCTIONS IS ALSO ONE OF THE MAIN CONCERNS OF THE DRAMATEN, 

ONE OF THE UTE’S FOUNDING THEATRES. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ENTREVISTA COM STAFFAN VALDEMAR HOLM

Inflamável

“A peça é uma pérola”, diz Staffan Valdemar Holm que acaba de encenar 
Brincar com o Fogo. SUSANNA HELLBERG *

O quarto bege e minimalista possui uma certa elegância ilusória que o 
envolve. As sombras na parede conferem a esta peça, já de si perturbante, 
uma nota de crueza adicional.
Explorei a peça de uma forma que certos estetas vão, por certo, considerar 
incorrecta. As sombras agravam o estado de agitação que se faz sentir na 
casa de Verão, com todas as suas vibrações e expectativas eróticas.

Nesta sua encenação de Brincar com o Fogo, de August Strindberg, em cena 
no Lilla scen do Dramaten, decidiu situar a acção numa estância balnear 
durante um dia quente de Verão, em meados da década de 60.
A década de 60 foi a última década da família. Na família tradicional, o pai 
usava chapéu e vestia fato. As mulheres eram donas de casa e as pessoas 
encaravam o futuro com bastante confiança, mas esta imagem de família 
tradicional encontrava-se já em colapso.

“Vi på Saltkråkan”** era o programa de televisão mais popular na altura, 
e na rádio ouvia-se o novo e relaxante programa de férias, “Sommar” 
(“Verão”).
Todavia, as personagens do programa de Verão de Axel são tão egocêntricas 
que as pessoas não seriam hoje capazes de as ouvir mais do que cinco 
minutos.

A atracção, o desejo e a vontade de conquistar são eternos. Strindberg 
escreveu esta comédia, uma das suas mais divertidas e escaldantes peças, 
há 110 anos atrás.
O texto inclui comentários surpreendentes, nomeadamente aquele em 
que Knut revela: “Eu amo Axel como um irmão, como uma mulher”… Que 
afirmação extraordinária! 

A família recebe Axel, um homem divorciado. Axel e Kerstin, a cunhada, 
não “brincam” durante muito tempo sem que rapidamente se instale uma 
tensão erótica entre ambos.
Enquanto as diferenças entre os sexos subsistirem, existe motivo para 
continuar a representar Strindberg. Era um autor moderno, tido em conta pela 
crítica da época, e uma presença constante na vanguarda. O seu processo 
de escrita e a sua energia linguística divergiam completamente dos de Ibsen. 
Strindberg nunca se dedicou a aperfeiçoar os seus textos. Possuía uma 
energia selvagem e intensa.

Não introduziu grandes alterações no texto de Strindberg. 
Alterei a posição de duas falas e cortei outras três.

Brincar com o Fogo é a sua oitava encenação de uma peça de Strindberg, 
tendo encenado este texto pela última vez em 1998, no Teatro Nacional do 
Chile, em Santiago. A casa, que constitui um tema central também nesta 
peça, é um símbolo importante que atravessa toda a obra literária de 
Strindberg.
A casa como prisão. Strindberg construiu, sem ter essa percepção, a primeira 
arrecadação do mundo dramático.

Porque escolheu Brincar com o Fogo? 
Porque a peça é uma pérola: uma dança da morte para uma geração mais 
jovem. 1⁄4

* “Eldfängt”. Dagens Nyhetter. (25 Okt. 2002).

** “Vi på Saltkråkan” é o nome de um programa de televisão e de uma série de filmes, escritos por 

Astrid Lindgren, durante a década de sessenta. Saltkråkan é uma das ilhas do arquipélago de 

Estocolmo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brincar com fogo intenso
L ARS RING *

“É uma comédia e não uma farsa; uma comédia bastante séria, na qual as 
pessoas escondem as tragédias pessoais debaixo do seu cinismo.” Foi desta 
forma que o próprio Strindberg se referiu à sua peça em um acto, Brincar com 
o Fogo, escrita em 1892.

E assim é, de facto. Strindberg escreveu sobre pessoas que sentem uma 
forte necessidade de exibir as suas conquistas e sucessos sociais diante dos 
outros. Pessoas que apenas conseguem expressar-se quando representam 
em público. As salas de estar transformam-se em salas de teatro para 
pessoas de espírito requintado e com grandes ambições. O “eu” interior 
revela-se apenas em face da alteridade.

Brincar com o Fogo é geralmente representada como uma peça realista 
e com uma forte componente biográfica do autor, particularmente no que 
se refere aos jogos de sedução que têm lugar no arquipélago de Estocolmo. 
A primeira representação da peça foi bastante ousada – absolutamente 
constrangedora e doentia, de acordo com os críticos da época. Staffan 
Valdemar Holm, director do Dramaten, situa esta peça num cenário moderno 
e aborda a forma como as pessoas se comportam no meio que as rodeia, o 
qual reflecte a tensão sexual existente, com o objectivo de levar as pessoas a 
questionarem-se e a reflectirem sobre as suas próprias relações pessoais.

O cenário reflecte o génio do autor. Na cortina está representado um 
quadro de Carl Larsson em que uma rapariga rega flores. É uma imagem 
lúcida, profundamente sueca e bela. Quando a peça se inicia, faz-se ouvir a 
música do filme sobre Saltkråkan. Na altura em que a cortina sobe – o que 
realmente acontece – é perceptível um reflexo de luz em forma quadrangular, 
remanescente de um dos interiores da Wallpaper. E na parede do cenário 
aparece em letras bastante vísiveis aquilo que o próprio Strindberg propôs: 
“Uma varanda em vidro, mobilada como uma sala. Uma porta para o jardim, e 
para os lados. Numa estância balnear dos nossos dias”. E assim é: os nossos 
dias – década de sessenta e hoje. A figurinista Bente Lykke Möller idealizou 
figurinos que transmitem um casual living e um estilo Prada.

Staffan Valdemar Holm mantém-se fiel às intenções do autor. Em 
circunstâncias bastante animadas, por vezes absurdas, cinco figuras 
solitárias cruzam-se entre si, criando, inevitavelmente, maior tensão. 

Basia Frydman interpreta o papel de uma mulher assustada, vítima de 
maus tratos. O pai, Jonas Bergström, envolve-se continuamente em jogos 
de sedução com a prima, de pele bronzeada e cabelos louros. Nina Togner 
Fex assume o papel de uma rapariga que trabalha arduamente para obter 
dinheiro e posição social. O filho, um pintor, tornou-se fotógrafo e o seu 
comportamento não deixa dúvidas quanto à sua bissexualidade. Jonas 
Malmsjö interpreta Knut, um homem inquieto e reservado, pressionado pelos 
pais e pela sua situação. A cunhada é uma das personagens principais, sendo 
aquela que mais procura mudança e uma relação apaixonada. Anna Björk 
interpreta o papel de Kerstin, uma mulher independente que pretende mais do 
que jogos de sedução, de certa forma inacessível, mas, por outro lado, aquela 
que acaba por ser mais influenciada. 

O amigo insere-se também na lista de personagens principais, sendo 
objecto de inúmeros jogos de sedução, em volta de quem se concentra 
muita da tensão da peça. Chega à isolada casa de Verão como um estranho 
descontraído e torna-se no elemento catalisador da acção, cuja presença 
introduz um fluxo de conflito que se manifesta nos sucessivos jogos de 
sedução e de troca de papéis. Mikael Persbrandt constitui o pilar em que 
assenta esta produção, exibindo a sua fantástica presença em palco e a 
sua capacidade de criar um clima de tensão. Axel entra em cena, frágil e 
autocontrolado, mas Persbrandt confere a esta máscara reservada uma 
temperatura escaldante. Axel fervilha de angústia e sorri, como um lobo 
de dentes afiados, como George Rydberg. A sua actuação é brilhante, uma 
implosão com olhos vermelhos.

O jogo de sedução protagonizado por Anna Björk e Mikael Persbrandt 
adquire maior relevo no âmbito de todo o cinismo introduzido por Strindberg. 
Neste contexto, cruzam-se a paixão, o silêncio e as imperfeições de cada 
personagem. O resultado é uma inteligente e complexa combinação de 
existencialismo e de humor irónico absolutamente notável.

Holm introduz elementos pop franceses, nomeadamente uma rapariga 
– obviamente filha das personagens Kerstin e Kunt – que expõe todo o 
cinismo relativo a este brincar com o fogo representado diante de uma 
espectadora de 10 anos de idade. A rapariga constitui também uma variante 
da moça do leite da peça Spöksonaten (A Sonata Fantasma), personificando 
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um elemento de culpa. O cenário desmorona-se perante os nossos olhos, 
tal como o casamento. Holm salienta a forma como as mulheres se tornam 
constantemente vítimas dos homens e das suas impetuosidades.

Brincar com o fogo? Certamente Staffan Valdemar Holm “brinca” com o 
grande senhor do fogo, continuamente. E o fogo – seja ele poder criativo ou 
sexual – é comparado a um grave incêndio: demasiado fumo, difícil de apagar 
e de carácter obstinado. O director do Dramaten encenou uma inteligente, 
divertida e intensa peça, na qual a luta entre os sexos se torna palco de 
inquietação existencial. 1⁄4

* “Intensiv lek med elden”. Svenska Dagbladet. (27 Okt. 2002).

Os actores que trabalharam com August Strindberg acabaram por marcar 
decisivamente a interpretação da sua obra dramática. Estabeleceu-se 
uma tradição de representação de Strindberg e a fidelidade para com as 
próprias ideias de teatro do autor tem sido mantida numa série de peças, 
nomeadamente a flor de lilás no frasco de doce da cozinha em Fröken Julie 
(Menina Júlia), porque a flor de lilás floresce na altura do Verão na Suécia, a 
varanda em vidro e a casa de Verão em Brincar com o Fogo e Fordringsägare 
(Os Credores), as botas e suspensórios do capitão em Fadren (O Pária), e as 
mulheres louras, inteligentes e presunçosas.

A obra dramática de Strinberg tem como elemento recorrente a presença 
de mulheres com forte auto-estima, orgulho e desejo de independência. 
August Strindberg é geralmente apelidado de misógino, mas talvez se esteja 
mais perto da verdade se for descrito como quase infantilmente dependente 
de uma figura feminina. Strindberg casou-se por três vezes com mulheres 
modernas e com carreira, mas os seus ciúmes e a imagem romântica que 
detinha da maternidade motivaram o desmoronamento dos seus casamentos 
– mas deram também origem a novos textos!

Staffan Valdemar Holm trabalha sempre em conjunto com a sua cenógrafa, 
e mulher, Bente Lykke Möller. Numa perspectiva sueca, pode dizer-se que 
adoptam um estilo marcadamente germânico e, para o público sueco, é 
óbvio o desejo de cortar com a forma tradicional sueca de representação 
de Strindberg. Um quarto fechado é um símbolo para esta restrita família 
burguesa, cujos membros fazem continuamente novos buracos nas paredes 
de madeira como se estivessem a sufocar e a precisar de ar. Esta encenação é 
transposta para os nossos dias, mas o encenador não tem qualquer intenção 
de “modernizar” a peça, antes mostrar que, apesar de Brincar com o Fogo ter 
sido escrita em 1892, mantém-se actual nos nossos dias.

O casal mais velho apresenta-se como uma visão aterradora do casal mais 
jovem, trinta anos mais tarde. O pai da família persegue a jovem prima Andèle, 
enquanto a mãe, que abandonou todas as tarefas domésticas, ostenta uma 
nódoa negra bastante visível na face – tal é o estado da relação matrimonial. 
Se alguma vez sentiram algo um pelo outro, esse sentimento acabou por 
desaparecer com o tempo. O jovem casal, Knut e Kerstin, entrou também já 
no caminho da rotina e da aversão. Kerstin encontra-se bastante entediada 
na casa de Verão e acaba por brincar com o fogo, ou seja, com o amigo da 
família, Axel. Ambos se envolvem em jogos de sedução, mas, quando o caso 
ameaça tornar-se mais sério, Axel parte.

Staffan Valdemar Holm não manifesta qualquer atitude contrária à visão 
de vida familiar de Strindberg. Kerstin é responsável por tudo o que acontece, 
tal como Strindberg determinou. Os elementos cómicos nesta comédia séria 
ocorrem no âmbito do funcionamento da própria família – independentemente 
do que esteja a suceder, todos se dirigem para a sala de jantar quando a 
campainha toca para o almoço. É simultaneamente trágico e cómico, mas 
também verdadeiro. Strindberg apercebeu-se claramente da maldição da 
repetição, repetição esta que o autor adoptou como tema em diversas peças, 
entre as quais Ett drömspel (Um Sonho). A produção do Dramaten realça a 
comédia involuntária associada ao casal mais velho, cuja vida está paralisada. 
Entende-se aqui a pertinência da observação de Jacques Tati relativamente 
ao ridículo atributo clássico do Verão: chapéu e máquina fotográfica, raqueta 
de ténis e biquíni.

Os actores do Dramaten possuem um amplo conhecimento do reportório 
clássico, e muitos deles trabalharam com Ingmar Bergman, que influenciou 
fortemente esta companhia teatral por um determinado período de tempo e 
contribuiu para que a continuação da representação tradicional de Strindberg 
fosse mantida. Jonas Malmsjö e Mikael Persbrandt adoptam aqui um estilo 
mais convencional e uma abordagem firme, distanciada e divertida, de grande 
teatralidade. Prolongam agradavelmente o silêncio e os momentos de espera 
a fim de maximizar a intensidade das situações, e ambos se esforçam por não 
cair de novo na habitual tradição realista.

A interpretação de Anna Björk, no papel da jovem Kerstin, confere maior 
intensidade à personagem. Strindberg colocou de forma inteligente a sua 
armadilha: no início, ela é absolutamente encantadora e altruísta; porém, 
rapidamente fica despedaçada, com o seu casamento em ruínas e o homem 
desejado em fuga. Tudo por culpa própria!

Na vida real, Strindberg teve de aceitar o abandono das mulheres com 
quem se relacionou. Todavia, o autor pôde definir na peça o destino das 
personagens de acordo com a sua vontade: Kerstin teve de aceitar os limites 
do casamento e da vida familiar, esquecer o embaraço e tomar o seu lugar à 
mesa das refeições. Serve-se linguado frito! Afinal, é um Verão igual a tantos 
outros... 1⁄4

Um Verão igual a tantos outros
MARGARETA SÖRENSON

A imagem ampla que cobre o cenário durante os instantes iniciais da peça é um 
querido clássico sueco. A imagem pertence a Carl Larsson, pintor dos finais do 
século XIX que pintou em aguarela uma série de interiores da sua casa situada 
no norte da Suécia. Os seus quadros traduziram para a realidade sueca a Art 
Nouveau originária da Europa Central, e estabeleceram-se como norma relati-
vamente à forma como uma casa deve ser decorada e como uma família deve 
viver. Carl Larsson criou um idílio e um ideal a alcançar – na ténue luz nórdica de 
uma varanda envidraçada, as flores, as crianças e os adultos prosperam.

Nesta encenação de Brincar com o Fogo do Dramaten, a cortina que exibe 
esta imagem ampla, lúcida e alegre desce instantaneamente, sendo removida 
em seguida. Atrás, encontra-se uma caixa de madeira, uma caixa cénica 
fechada em redor de duas gerações de uma família. O jovem casal vai passar 
o Verão na casa dos pais do elemento masculino; o seu bom amigo Axel veio 
de visita e está prestes a incendiar e destruir a estrutura da família.

Brincar com o Fogo – uma comédia escrita pelo reservado August Strindberg 
– tem vindo a ser representada desde há cem anos. “É uma comédia e não 
uma farsa; uma comédia bastante séria, na qual as pessoas escondem as 
tragédias pessoais debaixo do seu cinismo”, escreveu August Strindberg a 
uma actriz pouco antes de uma encenação da peça, em 1908. A intervenção 
dos próprios autores no que respeita à forma de olhar as suas peças e à forma 
como estas devem ser encenadas é uma marca característica da tradição 
dramática sueca. No caso particular de Strindberg, quando este, já tarde na sua 
vida, conseguiu fundar, por fim, o seu Intima Teater (Teatro Íntimo), encontrou 
então um local que lhe permitiu realizar experiências relativas a um estilo 
dramático “naturalista” e realista. O novo teatro que Strindberg dirigiu durante 
alguns anos era de pequena dimensão, sem foyer nem café para convívio 
social. No Lilla scen as obras teatrais devem ser representadas de forma clara 
e organizada, geralmente peças de pequeno formato como as peças em um 
acto. Strindberg escrevia frequentemente cartas aos actores com instruções e 
pontos de vista relativamente à forma como um determinado papel deveria ser 
interpretado. Durante o seu primeiro casamento com Siri von Essen, na década 
de 1880, e durante o seu terceiro casamennto com Harriet Bosse, nos finais do 
século XIX, Strindberg escreveu papéis baseados directamente nelas, em parte 
com temas retirados do próprio casamento.
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NUMA ORGANIZAÇÃO CONJUNTA DA UNIÃO DOS TEATROS DA EUROPA, DO TEATRO NACIONAL 

DO NORTE DA GRÉCIA E DO STUDIO I, A EXPOSIÇÃO RETROSPECTIVA DA OBRA DE DIONISIS 

FOTOPOULOS APRESENTA O TRABALHO DE UM DOS MAIS EMINENTES CENÓGRAFOS GREGOS 

E EUROPEUS DA ACTUALIDADE. O SEU TRABALHO ENCONTRA-SE DOCUMENTADO ATRAVÉS 

DE FIGURINOS, MAQUETAS DE CENÁRIOS, DESENHOS E FOTOGRAFIAS DAS PRODUÇÕES CUJO 

TRABALHO ASSINOU. A EXPOSIÇÃO SUBLINHA COM VEEMÊNCIA A IMAGINAÇÃO EFERVESCENTE 

DE FOTOPOULOS, AO MESMO TEMPO QUE COLOCA A NU A ESSÊNCIA REALISTA DE CADA CENA, 

PRESENTE POR DETRÁS DAS IMAGENS FANTÁSTICAS E MÁGICAS EM QUE MISTURA O LEGADO DA 

ANTIGUIDADE GREGA COM A ARTE EUROPEIA DAS ÚLTIMAS DÉCADAS. DIONISIS FOTOPOULOS, 

CONHECIDO COMO O “POETA DAS MÁSCARAS”, COLABORA COM ENCENADORES DE TOPO 

GREGOS E ESTRANGEIROS (KAROLOS KOUN, PETER HALL, PETER STEIN, JURIJ LJUBIMOV), 

TENDO CRIADO CENÁRIOS E FIGURINOS PARA MAIS DE 340 PRODUÇÕES TEATRAIS E 45 FILMES. 

TRABALHOU AINDA COMO ESCULTOR, RECUPEROU O MONUMENTO BIZANTINO DE MYSTRA, 

OBTEVE VÁRIAS DISTINÇÕES E É AUTOR DE VÁRIOS TÍTULOS ESPECIALIZADOS EM CENOGRAFIA.

JOINTLY ORGANISED BY THE UNION OF THE THEATRES OF EUROPE AND STUDIO I, THIS 

RETROSPECTIVE EXHIBITION OF DIONISIS FOTOPOULOS’ WORK PRESENTS THE OEUVRE OF 

ONE OF THE MOST IMPORTANT GREEK SET DESIGNERS OF OUR TIME. IT DISPLAYS COSTUMES 

DESIGNS, SET MODELS, DRAWINGS AND PHOTOGRAPHS OF HIS PRODUCTIONS. IT IS A VEHEMENT 

PRESENTATION OF FOTOPOULOS’ VIBRANT IMAGINATION, AT THE SAME TIME IT REVEALS THE 

REALISTIC ESSENCE OF EACH SCENE, PRESENT BEHIND HIS FANTASTIC AND MAGICAL IMAGES, 

WHICH BLEND THE LEGACY OF GREEK ANTIQUITY WITH THE EUROPEAN ART OF THE LAST 

DECADES. DIONISIS FOTOPOULOS, ALSO KNOWN AS THE “POET OF MASKS”, WORKS WITH MAJOR 

GREEK AND FOREIGN STAGE DIRECTORS (KAROLOS KOUN, PETER HALL, PETER STEIN, JURIJ 

LJUBIMOV), AND HAS CREATED SET AND COSTUMES DESIGNS FOR OVER 340 PLAYS AND 45 

FILMS. HE HAS ALSO WORKED AS A SCULPTOR, RESTORED THE MYSTRA BYZANTINE MONUMENT, 

WHON SEVERAL PRIZES AND WROTE A NUMBER OF BOOKS ON SET DESIGN.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENTREVISTA COM DIONISIS FOTOPOULOS 

Mundos, Máscaras, Labirintos
GIORGIO URSINI  URSIC

GIORGIO URSINI  URSIC  Como descreveria a um espectador estrangeiro, 
menos familiarizado com as suas cenografias, o trabalho que desenvolve 
para um espectáculo?
DIONISIS FOTOPOULOS  Gostaria de responder com uma frase de Jerzy 
Grotowsky em “Tu sei figlio di qualquno”: “Não trabalho para escrever ensaios, 
mas para alargar esta ilha de liberdade que transporto em mim”.

Que autores gostaria de recordar hoje?
Ésquilo, Marlowe, Shakespeare, Beckett e H. Müller.

No seu trabalho, que encenadores recordaria?
Koun, pela sua leitura de Aristófanes; Volanakis, porque penetrava nos 
sulcos misteriosos dos textos; Ronconi, pelo seu olhar metafísico e pela 
coordenação dos sonhos com a realidade, na comédia ática; Stein, pelo seu 
pensamento bem organizado com a análise excepcional dos textos clássicos, 
pela capacidade de realizar os seus sonhos; Hall, pelo seu saber profissional 
e pelo uso musical da língua inglesa. Há novos encenadores que possuem 
muitas destas qualidades e que serão capazes de nos surpreender no futuro.

O que faz o cenógrafo Fotopoulos quando trabalha com encenadores/
maestros tão diferentes? Usa métodos diferenciados?
Um bom cenógrafo deve ter diferentes capacidades de se exprimir... Uma é a 
de encontrar os seus próprios meios para se exprimir sobre o texto, e a outra 
é a de compreender o pensamento do encenador e de se organizar a este 
nível para o citar o mais possível. É um trabalho de pesquisa pessoal e de uma 
certa angústia para encontrar a maneira de colaborar.

O que faz normalmente um encenador: dá ordens, exige, ou pede 
instrumentos?
Um bom encenador revela os seus pensamentos, a sua angústia, e se isto 
coincide com a nossa visão tentamos encontrar as imagens que os exprimem. 
Os encenadores que conheço tentam aproveitar os sonhos do cenógrafo, sem 
dar ordens. Se os sonhos são diferentes, o melhor é separarem-se.

Reconhece-se nos seus colegas cenógrafos, ou sente-se isolado?
Não acho que pertença a um grupo ou a um estilo de cenógrafos; tenho 
muitos amigos cenógrafos que estimo e peguei em algumas coisas deles, 

mas habitamos em mundos diferentes e, à medida que os anos passam e 
nos conhecemos melhor, os mundos que construímos estão cada vez mais 
distantes.

Falou por diversas vezes no artesanato do teatro, no carácter quase 
artesanal que acompanhava o trabalho de encenação. Definiu-se muitas 
vezes como um artesão: situava-se no meio deles. É assim?
Não sei se faço parte dos artesãos, mas sei que muitas vezes tenho 
necessidade de comunicar com os materiais; para mim é impossível, quando 
faço máscaras ou objectos para o teatro, não ter um contacto directo com 
os materiais, e creio que o olhar final sobre o objecto passa através do meu 
toque sobre eles. Os últimos pormenores, detalhes que não podem sequer 
ser descritos, nem estão descritos no projecto, aqueles que acrescentam 
os “erros” interessantes, nascem da vibração da mão e do coração sobre o 
material.

Aqui entra em jogo um outro factor típico do seu trabalho: a escolha dos 
materiais.
Mesmo trabalhando com o computador ou outros meios electrónicos, 
sinto-me seduzido pelos materiais, dos mais antigos aos mais modernos e 
contemporâneos, capazes de fazer nascer ilusões através da distância e das 
luzes; este é um outro jogo que o teatro permite experimentar. Os materiais 
possuem uma multiplicidade de mundos dentro de si próprios. Apesar de não 
utilizar a tecnologia para o projecto, gosto de utilizar a tecnologia em cena. 
A tecnologia oferece-nos enormes possibilidades de criar mundos, basta 
encontrar os meios para a tornar sensível.

As suas cenografias são também frequentemente elementos de narração. 
Não é assim?
As minhas cenografias descrevem as imagens que eu construo sobre o texto. 
Lendo o texto, deixo viajar os meus sonhos ao lado das imagens que o texto 
me proporciona. Se os meus sonhos têm um mundo próprio, isso nasceu do 
sabor do texto. Resta o problema da amálgama de muitos elementos, físicos e 
imaginários. É claro que as minhas cenografias narram um mundo próprio; até 
um actor em frente a uma cortina negra, a ler um texto, conta o seu mundo. 
Quando estes mundos se encontram com a encenação e com os elementos 
cénicos, formam um mundo mais forte e completo na alma dos espectadores.

No seu caso, se não me engano, o trabalho sobre a imagem, digamos, sobre 
a construção da imagem orientadora do espectáculo, precede a própria 
ideia de encenação. É assim?
Não, não é sempre assim. Pode haver casos assim, mas muitas vezes 
acontece – naquelas discussões sem fim que nascem da tentativa de 
encontrar no texto as coisas que têm a ver connosco – que uma ideia 
estimulante surge não se sabe de qual dos colaboradores.

Então conte-me como nasce uma imagem. Há uma maneira?
A imagem nasce do sonho, é preciso aprender a sonhar e a não ter medo dos 
pesadelos.

Vamos passar para outro aspecto. Fez muitas cenografias para 
espectáculos construídos a partir de textos clássicos. Nessas 
circunstâncias, fez questão de sublinhar que teve muita liberdade de 
acção e de imaginação. Depois projectou cenografias para espectáculos 
de autores como Ionesco, Kröetz ou Pinter: ou seja, autores que de uma 
forma quase obsessiva definem o espaço dentro do qual a acção se deve 
desenrolar. Qual é a diferença entre estas experiências tão diversas? 
Partindo do princípio que ela existe, como é evidente.
Ainda que nos textos clássicos os espaços sejam mais livres, enquanto que 
os autores contemporâneos descrevem com uma maior precisão o espaço 
cénico, penso que a liberdade inicial é a mesma para ambos. Devem-se 
descobrir, através da encenação, os ritmos e a música do texto, o labirinto que 
se pretende pôr em foco. O modo como se pode combinar o sentido do texto 
com a imagem.

Como é possível descrever numa exposição uma transformação como esta?
Creio que a exposição que realizámos é a descrição da minha vida através 
do trabalho prático contado pelas maquetas, pelo vídeo, pelos figurinos. O 
meu trabalho e a minha vida não são distintos, e o visitante sensível pode 
descobrir-me ao percorrer esta exposição.
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Que relações tem com Epidauro?
Venham um dia, ao entardecer, à minha varanda em frente ao mar, ou venham 
de manhã, ao nascer do sol, tomar um banho nos rochedos em frente à minha 
casa, e compreenderão imediatamente e com clareza por que razão moro 
em Epidauro. Se forem ao teatro assistir aos ensaios, e ouvirem os textos 
antigos, e se deixarem prender por eles, vão sentir as linhas escondidas do 
teatro que se encontram com a natureza... Depois de 2000 anos de vida, 
poderão compreender a dimensão que a noção de teatro pode assumir fora 
das escolas, fora das modas, para além dos meios de expressão. Para além 
da encenação. O sentido do teatro apresenta-se sem máscara. Um teatro que 
pode aceitar tanto as cenografias mais modernas como as mais clássicas. 
Basta saber ser sincero, olhar olhos nos olhos.

Porque usa tanto a máscara?
Penso que não se fala apenas das máscaras do teatro antigo. Há papéis no 
teatro onde julgo que o actor se deve libertar da sua própria natureza e deixar 
o corpo mover-se livremente, livre das expressões do rosto; por outro lado, 
também o espectador, ao deixar que o seu olhar viaje sobre uma escultura, 
pode sonhar mais livremente. Acho que a máscara dá a possibilidade ao actor 
de encontrar os meios de expressão para se aproximar do sagrado e para se 
sentir como um pequeno deus. Não será este o seu objectivo?

Porque é para si tão importante fazer tanto os figurinos como o cenário?
Não gostaria de criar um mundo visual total ao fazer um espectáculo?

Qual é a sua relação com as artes plásticas e com a pintura?
Os meus primeiros estudos foram a pintura e a escultura, frequentei a Escola 
de Belas-Artes de Atenas, e esta é mais uma razão para trabalhar com másca-
ras. Como compreenderá, esta formação mostrou-me uma maneira de ver e 
de explicar a vida. Por outro lado, não foi uma imagem o início do mundo?

Por que razão escolheu fazer teatro a tempo inteiro e não, por exemplo, 
cinema? 
Fiz cerca de 45 filmes, alguns com milhares de figurinos, o que não é pouco. 
Talvez o cinema deixe um vestígio do nosso trabalho no tempo, mas não tem a 
respiração viva do actor e a magia do momento.

Qual é a diferença entre uma cenografia para um espectáculo de teatro e 
outra para uma ópera?
Para mim, na ópera existe já uma direcção: a da música. Devemos confrontar-
nos com duas direcções, a da música e a do encenador.

Como foi que começou?
Foi uma história de amor.

O que é a cor para as suas cenografias? Não é, certamente, um elemento 
secundário.
Não será natural que uma pessoa que estudou a cor tenha no seu vocabulário 
quer a cor, quer a sua ausência como elemento importante no desenho? Nos 
espectáculos que diz não terem cor, deve esperar pela cor que há-de vir ou 
procurar a cor escondida.

Porque não trabalha muito no estrangeiro?
Penso que uma estética pessoal se desenvolve no tempo, entre as formas e 
os fins de tarde que viam os seus antepassados, no meio da diversidade da 
paisagem, na pesquisa da arte, nas angústias e nas revoluções, na poesia, 
nos amores e nos cheiros do ar. Se aquilo a que chamamos “Deus” decidiu 
obrigar-nos a viver num sítio onde se pode caminhar debaixo de uma chuva 
ligeira pelos degraus do teatro de Dionísio, onde nasceu o teatro, ou tomar 
um café em frente à Acrópole – não porque tudo isto faça desaparecer os 
problemas do mundo, que nos assaltam diariamente, mas porque nos dá uma 
outra respiração e nos deixa melancólicos de uma forma mais terna –, seria 
uma grande insensatez decidir ignorá-lo.

Em qualquer caso, é muito bom regressar depois de ter trabalhado no 
estrangeiro e de ter aprendido algumas técnicas, mas é preciso partir tendo 
bem clara a ideia de regressar a esta cidade feia e difícil porque, como já 
disse, a minha vida e o meu trabalho estão ligados, e ao destruir uma estou a 
destruir também o outro. 1⁄4
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TOMANDO PARTIDO DAS IMENSAS POTENCIALIDADES DE TRANSMISSÃO E FORMAÇÃO QUE EMERGEM DOS TEATROS MEMBROS DA UTE, 

APROVEITAMOS O PONTI PARA LANÇAR UMA “ACADEMIA INFORMAL”. INFORMAL PORQUE NÃO CONFERE NENHUM DIPLOMA, NÃO SEGUE UM 

PERCURSO LINEAR E ESTRUTURADO DE FORMAÇÃO, ANTES PROCURA FAZER SUCEDER EXPERIÊNCIAS DE TRABALHO COM ENCENADORES 

E OUTROS CRIADORES EXPERIMENTADOS, AJUDANDO A COMPLEMENTAR, NUMA PERSPECTIVA PROFISSIONAL, A FORMAÇÃO DE BASE DE 

CADA UM DOS FAZEDORES DE TEATRO EM PORTUGAL. TAMBÉM A DISCUSSÃO, AS EXCURSÕES TEÓRICAS E HISTÓRICAS E A EDIÇÃO ESTÃO 

NO HORIZONTE DA ACADEMIA INFORMAL. 

TAKING ADVANTAGE OF THE ENORMOUS POTENTIALITIES OF TRANSMISSION AND TRAINING THAT EMERGE FROM THE UTE MEMBERS, 

WE WILL LAUNCH AN “INFORMAL ACADEMY” DURING THE PONTI. IT IS INFORMAL BECAUSE IT GIVES NO DIPLOMAS OR FOLLOWS ANY 

LINEAR, STRUCTURED COURSE OF TRAINING; RATHER, IT TRIES TO ACCOMPLISH EXPERIMENTS AT WORKING WITH STAGE DIRECTORS 

AND OTHER SEASONED CREATIVE THEATRICAL MINDS, HELPING TO PROFESSIONALLY COMPLEMENT THE BASIC TRAINING OF 

PORTUGUESE THEATRE-MAKERS. DISCUSSION, THEORETICAL AND HISTORICAL EXCURSIONS AND PUBLISHING ALSO RANK AMONG THE 

GOALS OF THE INFORMAL ACADEMY. 

Academia Informal
Informal Academy

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2004 NOVEMBRO 08 ·· 2005 JANEIRO 28

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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MAUS HÁBITOS – ESPAÇO DE INTERVENÇÃO CULTURAL
NOVEMBRO 08··14

Nono. Intolerância. Acção Cénica.
Nono. Intolerance. Scenic Action.
Atelier de Cenografia/Set Design Workshop

orientador/supervisor ·· CSÁBA ANTAL (Hungria/Hungary)
co-realização/a joint initiative of ·· TNSJ, UTE

Partindo da ópera de Luigi Nono, Intoleranza 1960, Csába Antal dirige 
um atelier para cenógrafos, artistas plásticos e artistas multimédia. Aos 
participantes será dado um excerto desta ópera, a partir do qual deverão 
elaborar uma proposta cénica. O conjunto das propostas funcionará no final 
como um olhar colectivo do grupo de trabalho sobre a obra de Nono: um 
olhar não necessariamente homogéneo, mas antes plural, onde diferentes 
disciplinas artísticas se cruzarão. 1⁄4

Taking inspiration form Intoleranza 1960, a Luigi Nono opera, Csába Antal 
directs a workshop for set designers, visual and multimedia artists. Each 
of the participants will be given an excerpt from that opera, for which they 
must create a set design. In the end, the whole of the creations will act as a 
collective gaze over Nono’s opera: a gaze that will not be homogenous, but 
plural, criss-crossing several different artistic expressions. 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIVOLI TEATRO MUNICIPAL
NOVEMBRO 16··26

Atelier Platão/Plato Workshop

orientador/supervisor ·· ANATOLI VASSILIEV (Rússia/Russia)
co-realização/a joint iniciative of ·· TNSJ, TEATRO DE MOSCOVO – ESCOLA 
DE ARTE DRAMÁTICA, UTE

Tomando como matéria de trabalho alguns diálogos de Platão (Menon, Fedro 
e Íon), Anatoli Vassiliev prossegue no Porto o laboratório iniciado em Julho 
passado na cidade de Moscovo, voltando a dirigir alguns actores provenientes 
dos teatros membros da UTE. 1⁄4

Using as raw materials some dialogues by Plato (Menon, Phaedo and Ion), 
Anatoli Vassiliev will continue in Porto the laboratory he had began in 
Moscow last July, again directing some actors from the theatres that make 
up the UTE. 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO (SALA BRANCA)
NOVEMBRO 19··30

Atelier de Música para Actores
Music Workshop for Actors

orientador/supervisor ·· LÁSZLÓ SÁRY (Hungria/Hungary)
co-realização/a joint iniciative of ·· TNSJ, KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ, UTE

Compositor, intérprete e performer, László Sáry é, desde 1990, director 
musical do Katona József Színház de Budapeste, e autor da música de muitos 
dos espectáculos ali produzidos. O seu método “Creative Music Practice”, 
que desenvolve desde a década de 1970, será a base para este atelier. László 
Sáry trabalha com instrumentos não convencionais, com ruídos de máquinas 
e de ferramentas, com o corpo e a voz, procurando atingir sempre novas 
sonoridades e criar novas formas. 1⁄4

A composer, musician and performer, László Sáry is, since 1990, the musical 
director of Budapest’s Katona József Színház, having written scores for many 
of the shows staged there. His “Creative Music Practice” method, which he has 
been developing since the 1970s, will be at the core of this workshop. László 
Sáry works with unconventional instruments, with noises from machines and 
tools, with the body and the voice, always trying to find new sounds and create 
new forms. 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIVOLI TEATRO MUNICIPAL (PA)
DEZEMBRO 01

Masterclass

orientador/supervisor ·· RICARDO PAIS (Portugal)
co-realização/a joint iniciative of ·· TNSJ, UTE

Ao longo de uma tarde, o encenador demonstra, discute, exemplifica. A 
aproximação intensiva a um método, tendo como suporte a recente criação 
de Figurantes, de Jacinto Lucas Pires. 1⁄4

For an afternoon, the stage director shows, discusses and exemplifies. An 
intensive introduction to a method, based on the recent staging of Jacinto 
Lucas Pires’ Figurantes. 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
2005 JANEIRO 18··28

Molière, Nosso Contemporâneo
Atelier para Actores e Encenadores
Molière, Our Contemporary
Workshop for Actors and Stage Directors

orientador/supervisor ·· GÁBOR ZSÁMBÉKI (Hungria/Hungary)
co-realização/a joint iniciative of ·· TNSJ, KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ, UTE

Gábor Zsámbéki, director do Katona József Színház e professor na Academia 
de Teatro de Budapeste, orienta um atelier dirigido a encenadores e actores, 
em torno de dois textos essenciais de Molière: O Misantropo e O Improviso de 
Versalhes. No centro deste breve atelier, a actualidade do discurso de Molière, 
a plasticidade formal que faz da sua obra um dos melhores territórios para o 
desenvolvimento e afirmação de uma linguagem cénica. 1⁄4

Gábor Zsámbéki, director of Katona József Színház and teacher at the 
Budapest Theatre Academy, directs a workshop for stage directors and actors, 
around two essential plays by Molière: Le Misanthrope and L’Impromptu de 
Versailles. At the centre of this short workshop are the modernity of Molière’s 
texts and the formal plasticity that makes his work one of the finest grounds 
for the development and affirmation of a scenic language. 1⁄4
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PORTO, MADRID, BARCELONA, PALERMO, FRANKFURT, DÜSSELDORF, ESTOCOLMO, BUDAPESTE, BUCARESTE, MOSCOVO. QUANTAS 

CIDADES CABEM NA CASA DAS CIDADES DO TEATRO? QUANTOS PEQUENOS PALCOS PODEMOS ACRESCENTAR AO PALCO DE UM FESTIVAL? 

QUANTOS GESTOS, PALAVRAS, LIVROS, DOCUMENTOS, FILMES, CONCERTOS, PERFORMANCES E INSTALAÇÕES SÃO NECESSÁRIOS 

PARA COMPLEMENTAR E ESCLARECER UMA PROGRAMAÇÃO DE TEATRO? E QUANTOS DESSES FLUXOS E REFLUXOS DE SINAIS PODERÃO 

CONVERGIR PARA UM BABÉLICO TERRITÓRIO DE DESCOBERTA E FRUIÇÃO? DE 12 DE NOVEMBRO A 5 DE DEZEMBRO, O ESPAÇO MAUS HÁBITOS 

TRANSMUTA-SE EM CASA DAS CIDADES DO TEATRO, PONTO DE ENCONTRO INFORMAL (REFEIÇÕES VEGETARIANAS PARA ESTÔMAGOS ANTI-

FUNDAMENTALISTAS E ÁLCOOIS AVULSOS INCLUÍDOS) DE TODOS OS PARTICIPANTES DO PONTI‘04, ENTRE SI E COM OS PÚBLICOS QUE 

ACOMPANHARÃO A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, PALCO ABERTO A UMA INTENSA PROGRAMAÇÃO ALTERNATIVA DE PEQUENOS EVENTOS. 

PORTO, MADRID, BARCELONA, PALERMO, FRANKFURT, DÜSSELDORF, STOCKHOLM, BUDAPEST, BUCHAREST, MOSCOW. HOW MANY CITIES CAN 

THE HOUSE OF THEATRE CITIES CONTAIN? HOW MANY SMALL STAGES CAN WE ADD TO THE STAGE OF A FESTIVAL? HOW MANY GESTURES, 

WORDS, BOOKS, DOCUMENTS, FILMS, CONCERTS, PERFORMANCES AND INSTALLATIONS ARE NEEDED TO COMPLETE AND CLARIFY A THEATRE 

PROGRAMME? AND HOW MANY OF THESE FLUXES AND REFLUXES WILL HOPEFULLY CONVERGE INTO A BABEL OF DISCOVERY AND ENJOYMENT? 

FROM 12 NOVEMBER TO 5 DECEMBER, THE MAUS HÁBITOS SPACE BECOMES THE HOUSE OF THEATRE CITIES, AN INFORMAL MEETING-POINT 

(INCLUDING VEGETARIAN MEALS FOR NON-FUNDAMENTALIST STOMACHS AND ALL KINDS OF ALCOHOLIC REFRESHMENTS) FOR ALL THE 

PARTICIPANTS IN THE PONTI‘04 AND THEIR AUDIENCES, A STAGE THAT WILL HOST AN INTENSE ALTERNATIVE PROGRAMME OF SMALL EVENTS.

A Casa das Cidades
do Teatro The House
of Theatre Cities

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

MAUS HÁBITOS – ESPAÇO DE INTERVENÇÃO CULTURAL  | NOVEMBRO 12 ·· DEZEMBRO 05 | 12:00 ·· 02:00

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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As salas da Casa das Cidades do Teatro

Sala de Leitura(s) Do palco para as estantes e para o monitor vídeo, das 
palavras ditas às palavras escritas e adaptadas a outros media. Outras 
leituras. O Centro de Documentação do TNSJ muda-se de armas e bagagens 
para o espaço Maus Hábitos, disponibilizando para consulta obras dos autores 
representados no Festival (versões originais e traduções portuguesas), bem 
como um conjunto diversificado de documentos produzidos pelo TNSJ e 
pela UTE (programas, catálogos, jornais, vídeos...). Complementar, mas em 
regime de ciclo programado, oportunidade para visionar um conjunto de 
documentários que procuram densificar a nossa aproximação aos universos 
criativos de personalidades teatrais tão marcantes como Tennessee Williams, 
Ionesco, Molière, Brecht, Stanislavsky e Vassiliev, este último em esclarecido 
confronto com Georges Banu em Le Théâtre d’Art au XX Siècle. No domínio 
da ficção, o destaque vai inteirinho para Herr Tartüff, de F.W. Murnau, uma das 
obras-primas deste essencial realizador alemão. Outras estações de paragem 
obrigatória: o transgressivo Baby Doll, onde Elia Kazan filma um argumento 
original de Tennessee Williams; Efter Repetitionen, de Ingmar Bergman, e 
Fröken Julie, de Alf Sjöberg, convocam o espírito e a letra de Strindberg, o 
primeiro reflectindo sobre o processo teatral, tendo como pano de fundo os 
ensaios de O Sonho, o segundo adaptando Menina Júlia. Referência ainda 
para algumas curiosidades: a desconcertante incursão de Tom O’Horgan 
sobre O Rinoceronte de Ionesco (Rhinoceros), e a exibição de duas curtas-
metragens com argumento e realização de Bertolt Brecht (Mysteries eines 
Frisiersalons e Mann ist Mann), onde podemos encontrar Karl Valentin e Peter 
Lorre nos créditos de interpretação. 
Sala de Concertos Roteiros possíveis: o som que nos transporta aos 
quatro cantos do mundo num duo com contrabaixo (Mundo e Contrabaixo), 
derivações jazzísticas (Canela e Tabaco), tensões produtivas entre 
sonoridades eléctricas e acústicas (Par Trio Todo), pontos de contacto entre o 
trip-hop e o rock progressivo (Genius Loki), a ecléctica revisitação unplugged 
de temas de grandes compositores operada pelos Pé Descalço, sem esquecer 
o génio criativo de Andreu Jacob, músico catalão que se move nas franjas 
do jazz e da música experimental/improvisada. Numa aproximação mais 
pedagógica, lugar à apresentação em concerto do trabalho desenvolvido no 
atelier de música para actores orientado por László Sáry. 
Sala de Exposições Os resultados do trabalho desenvolvido no âmbito 
do atelier de cenografia Nono. Intolerância. Acção Cénica., dirigido por 
Csába Antal, serão aqui apresentados sob a dupla forma de performance e 
instalação. Tirando partido da sua condição de observador privilegiado, com 
livre-trânsito para registar em imagens fragmentos da vida do Festival, Tito 
Guedes propõe-se realizar um vídeo-diário, pessoal mas transmissível, com 
actualizações mais ou menos diárias. 
Salão de Festas Cinco noites em regime after-hours, módulo dois em um: 
som + imagem, DJs + VJs. Destaques para a actuação de Oriol Rosell (DJ 
catalão que participa no espectáculo Santa Joana dels Escorxadors do Teatre 
Lliure), para as manobras de diversão em pleno território “easy listening” de 
Pasquale Ferrara (Retrokitchpop), e para a festa de encerramento. Depois de 
uns quantos pontos de exclamação, eis chegada a altura de colocar um PoNTI 
Final na festa. 1⁄4

Rooms in the House of Theatre Cities

Reading(s) Room From the stage to the bookshelves and video screens, from 
words that are said to words that are written and adapted to other media. 
Other readings. The TNSJ’s Documentation Centre will move for a while into 
the Maus Hábitos space, allowing those interested to consult works by the 
authors played at the Festival (original versions and Portuguese translations), 
as well as a diversified set of TNSJ and UTE documents (programmes, 
catalogues, periodicals, videos…). There will also be an opportunity, in the 
form of a programmed cycle, to see a grouping of documentaries aimed at 
enriching our knowledge of the creative universes of dramatic personalities as 
important as Tennessee Williams, Ionesco, Molière, Brecht, Stanislavsky and 
Vassiliev, the latter engaged in an enlightened debate with Georges Banu, in 
Le Théâtre d’Art au XX Siècle. In terms of fictional films, the major event will 
be Herr Tartüff, by F.W. Murnau, one of the masterpieces of this key German 
director. Other important showings: the transgressive Baby Doll, where Elia 
Kazan directs an original screenplay by Tennessee Williams; Ingmar Bergman’s 
Efter Repetitionen and Alf Sjöberg’s Fröken Julie invoke Strindberg’s spirit and 
work, the first by reflecting on the creative dramatic process, in the context 

of rehearsals for Dream Play, and the second by adapting Miss Julie. A few 
curiosities: the disconcerting treatment given by Tom O’Horgan to Ionesco’s 
Rhinoceros, and the showing of two short features written and directed by 
Bertolt Brecht (Mysteries eines Frisiersalons and Mann ist Mann), played by 
Karl Valentin and Peter Lorre, among others.  
Concert Room Possible circuits: a sound that carries us to the four corners 
of the world, from a duo with double bass (Mundo e Contrabaixo), jazzy 
explorations (Canela e Tabaco), productive electric/acoustic tensions (Par 
Trio Todo), a trip-hop/prog-rock project (Genius Loki), an eclectic “unplugged” 
rendition of works by great composers (Pé Descalço), and the compositional 
genius of Andreu Jacob, a Catalan musician who works on the fringes of jazz 
and experimental/improvised music. In a more pedagogic approach, there will 
be a concert presentation of the work carried out in the music workshop for 
actors, directed by László Sáry. 
Exhibition Room The results of the work carried out in the Nono. Intolerance. 
Scenic Action. set design workshop, directed by Csába Antal, will be shown 
here in the double form of performance and installation. Taking advantage of 
his condition as a privileged observer, free to film fragments of Festival life, 
Tito Guedes will create a video-diary, personal but not exclusive, updated as 
much as possible on a day-by-day basis. 
Ball Room Five “after-hours” nights, uniting sound and vision, DJs and VJs. 
Special highlights will be the performance of Oriol Rosell (a Catalan DJ who 
is also part of Santa Joana dels Escorxadors, the Teatre Lliure play), the easy 
listening entertainment provided by Pasquale Ferrara (Retrokitchpop), and the 
closing party. After several exciting moments, it is time to bring the PoNTI to 
a close.. 1⁄4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAL A DE LEITUR A(S)/RE ADING(S)  ROOM

NOVEMBRO 12 ·· DEZEMBRO 05 | 12:00 ·· 20:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FILMES/FILMS

NOVEMBRO 18 | 18:00

Baby Doll

(1956) | [A Voz do Desejo] | realização/directed by Elia Kazan | argumento/
screenplay by Tennessee Williams | produção/produced by Elia Kazan, 
Tennessee Williams | elenco/cast Karl Malden, Carroll Baker, Eli Wallach, 
Mildred Dunnock, Lonny Chapman, Eades Hogue, Noah Williamson | duração/
playing time [1:55] | origem/country EUA/USA | p&b/b&w

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 19 | 18:00

Tennessee Williams: Wounded Genius

(1998) | [Tennessee Williams: Um Génio Ferido] | argumento e realização/
screenplay and direction Paul Budline | narrador/narrator Edward Herrmann 
produção/produced by Paul Budline Productions para/for A&E Networks
duração/playing time [50’] | origem/country EUA/USA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 20 | 16:00

Rhinoceros 

(1974) | [O Rinoceronte] | realização/directed by Tom O’Horgan | argumento/
screenplay by Julian Barry a partir da peça/based upon Rhinocéros, de/by 
Eugène Ionesco | produção/produced by Ely Landau para/for The American 
Film Theatre | elenco/cast Zero Mostel, Gene Wilder, Karen Black, Joe Silver, 
Robert Weil, Marilyn Chris, Percy Rodriguez, Robert Fields | duração/playing 
time [1:44] | origem/country EUA/USA, Inglaterra/UK, Canadá/Canada | cor/
color

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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NOVEMBRO 20 | 18:00

Ionesco ou Comment ne pas s’en débarraser 

(1988) | [Ionesco ou Como não Livrar-se Dele] | realização/directed by Claudio 
Francia | produção/produced by Omnia Vidéo Production | duração/playing 
time [55’] | origem/country França/France 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 25 | 18:00

The Stanislavsky Century 

(1993) | [O Século de Stanislavsky] | argumento e realização/screenplay and 
direction Peter Hercombe | narrador/narrator Robert Lanchester | produção/
produced by Daniel Renouf para/for System TV, Union of Russian Theater, La 
SEPT | duração/playing time [3:00] | origem/country França/France 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 26 | 18:00

Le Théâtre d’Art au XX Siècle

(1997) | [O Teatro de Arte no Século XX] | realização/directed by Pierre-Henri 
Magnin | produção/produced by Académie Expérimentale des Théâtres
duração/playing time [3:00] | origem/country França/France

NOVEMBRO 27 | 16:00

Herr Tartüff 

(1925) | [Senhor Tartufo] | realização/directed by F.W. Murnau | produção/
produced by Erich Pommer | argumento/screenplay by Carl Mayer a partir da 
peça/from the play Le Tartuffe ou l’Imposteur de/by Molière | elenco/cast 
Emil Jannings, Hermann Picha, Rosa Valetti, André Mattoni, Werner Krauss, 
Lil Dagover, Lucie Höflich | duração/playing time [1:03] | origem/country 
Alemanha/Germany | p&b/b&w | filme mudo/silent movie | intertítulos em 
inglês/English intertitles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 27 | 18:00

Molière 

[1963] | realização/directed by Jacques Demeure | produção/produced by 
Radiotélévision Française | duração/playing time [1:41] | origem/country 
França/France

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEZEMBRO 02 | 18:00

Mysterien eines Frisiersalons 

(1923) | [Os Mistérios de uma Barbearia] | realização/directed by Bertolt Brecht, 
Erich Engel | argumento/screenplay by Bertolt Brecht, Karl Valentin | elenco/
cast Karl Valentin, Blandine Ebinger, Liesl Karlstadt, Erwin Faber, Annemarie 
Hase, Kurt Horwitz, Hans Leibelt, Carola Neher | duração/playing time [33’] | 
origem/country Alemanha/Germany | p&b/b&w | filme mudo/silent movie | 
intertítulos em alemão/German intertitles

Mann ist Mann 

(1931) | [Um Homem é um Homem] | realização/directed by Bertolt Brecht, Carl 
Koch | argumento/screenplay by Bertolt Brecht | elenco/cast Peter Lorre, Helene 
Weigel, Theo Lingen, Wolfgang Heinz, Alexander Granach | duração/playing time 
[15’] | origem/country Alemanha/Germany | p&b/b&w | filme mudo/silent movie

Bertolt Brecht 

(1996) | realização/directed by Bob Portway | narrador/narrator Philip 
Hurdwood | produção/produced by Clark Television para/for BBC Worldwide 
Television | duração/playing time [53’] | origem/country Inglaterra/UK 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEZEMBRO 03 | 18:00

Fröken Julie 

(1950) | [Menina Júlia] | realização/directed by Alf Sjöberg | argumento/
screenplay by Alf Sjöberg a partir da peça homónima/from the homonimous 
play de/by Strindberg | produção/produced by Rune Waldekranz para/for 
Sandrewproduktion | elenco/cast Anita Björk, Ulf Palme, Märta Dorff, Lissi 
Aland, Anders Henrikson, Inga Gill, Ake Fridell, Kurt-Olof Sundström, Max von 
Sydow, Margaretha Krook, Ake Claesson, Inger Norberg, Jan Hagerman 
duração/playing time [1:30] | origem/country Suécia/Sweden | p&b/b&w
legendado em inglês/English subtitles 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEZEMBRO 04 | 16:00

Efter Repetitionen

(1984) | [Depois do Ensaio] | argumento e realização/screenplay and direction 
Ingmar Bergman | produção/produced by Jörn Donner para/for Personafilm 
elenco/cast Erland Josephson, Ingrid Thulin, Lena Olin, Nadja Palmstjerna-
Weiss, Bertil Guve | duração/playing time [1:12] | origem/country Suécia/
Sweden | cor/color | legendado em português/Portuguese subtitles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mysterien eines Frisiersalons 

Herr Tartüff 
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SAL A DE CONCERTOS/CONCERT ROOM

NOVEMBRO 13 | 23:30

Mundo e Contrabaixo

Ricardo Passos percussões, voz e cordas/percussions, voice and strings
Rui Salgado contrabaixo/double bass

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 14 | 24:00

Canela e Tabaco 

Kátia Leonardo voz/voice | Carlos Mendes guitarra/guitar | Rui Salgado 
contrabaixo/double bass | Paulo Coelho percussão/percussion

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 18 | 23:30

Par Trio Todo 

António Pedro Neves guitarra/guitar | Paulo Coelho bateria/drums
Rui Salgado contrabaixo/double bass

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 19 | 24:00

Andreu Jacob com Max Sunier e Amélia Bornet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 26 | 24:00

Genius Loki 

Catarina Salinas voz/voice | Eduardo Rocha Gonçalves guitarra/guitar
Rui Magalhães bateria/drums | Miguel Azevedo baixo/bass | Pedro Marques 
teclados/keyboards

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 27 | 24:00

BadLover e Histeria Ibérika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEZEMBRO 01 | 19:30

Concerto Workshop László Sáry 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEZEMBRO 03 | 23:30

Pé Descalço 

Pedro Neves piano | Leandro Silva bateria/drums | Rui Salgado contrabaixo/
doublebass

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAL A DE EXPOSIÇÕES/EXHIBITION ROOM

NOVEMBRO 12 ·· DEZEMBRO 05 | 22:00

Diário Vídeo do Festival/PoNTI’s Video Diary 
[Instalação de/Installation by Tito Guedes]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 14+15 | 19:00

Nono. Intolerância. Acção Cénica./Nono.
Intolerance. Scenic Action. [Performance]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 14 ·· DEZEMBRO 05 | 12:00 ·· 02:00

Nono. Intolerância. Acção Cénica./Nono. 
Intolerance. Scenic Action. [Instalação/Installation] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAL ÃO DE FESTAS/DANCE -HALL

NOVEMBRO 19 | 24:00

DJ Kaspar + VJ Paulo Matosinhos (Lisbon Spektrum 
Korporation) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 20 | 24:00

Zé Pedro Moura [Lux Frágil] + VJ Tito Guedes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 26 | 24:00

Retrokitchpop. Party 11 (Il Viaggio In Prima Classe 
Continua com Pasquale Ferrara)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVEMBRO 30 | 24:00

DJ Oriol Rosell (Barcelona)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEZEMBRO 04 | 24:00

PoNTI Final [Festa de Encerramento/Closing Party] 
Rodrigo Affreixo Warm Up + Zé Salvador Full Metal Funk 
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Como representante entre nós da Associação Internacional de Críticos 
de Teatro (AICT/IATC), a Associação Portuguesa (APCT) irá organizar, em 
colaboração com o TNSJ, um Seminário Internacional para Jovens Críticos, 
entre os dias 13 e 17 de Novembro, no âmbito do PoNTI‘04/XIII Festival 
da União dos Teatros da Europa. Fundada em Paris em 1956 no âmbito 
da UNESCO, a AICT vem mantendo desde 1978 a iniciativa deste tipo de 
seminários visando não apenas o desenvolvimento do discurso crítico sobre 
a criação teatral, mas também a troca de experiências entre os mais jovens 
críticos de todo o mundo. Trata-se de reunir críticos com idades até aos 35 
anos e em número nunca superior a 20, recomendados pelas diferentes 
associações nacionais que integram a AICT, numa cidade onde esteja a 
decorrer um festival, ou com uma actividade teatral suficientemente intensa 
para assegurar cerca de uma semana de espectáculos de teatro. O grupo é 
dividido em dois sub-grupos, um anglófono e outro francófono, e compete 
à Directora de Estágios da AICT – neste momento, a sueca Margareta 
Sörenson (que sucede a Maria Helena Serôdio neste cargo) – designar um 
monitor para dirigir os trabalhos de cada um dos sub-grupos. Diariamente, os 
críticos e seus monitores assistem a espectáculos que na manhã seguinte 
serão objecto de análise e discussão. Começam por reunir separadamente, 

orientadores/supervisors 
MARGARETA SÖRENSON (Suécia)
PAULO EDUARDO CARVALHO (Portugal)
co-realização/a joint iniciative
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CRÍTICOS DE TEATRO

Seminário Internacional 
para Jovens Críticos 
International Seminar 
for Young Critics

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEATRO CARLOS ALBERTO | NOVEMBRO 13··17

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

cabendo a um participante de cada sub-grupo ser relator da discussão havida 
quando, depois de um breve intervalo, o grupo reúne para uma troca final 
de impressões, conduzida pela Directora de Seminários. O encontro de todo 
o grupo é também a ocasião para uma mais intensa troca de experiências, 
informações e opiniões sobre a situação da crítica e do teatro nos países 
de cada um dos participantes. Dependendo das oportunidades criadas pela 
entidade anfitriã, estes jovens críticos poderão igualmente participar em 
debates públicos, mesas-redondas, etc., prevendo-se ainda que, de regresso 
aos seus países e locais de trabalho, possam vir a publicar artigos sobre os 
espectáculos vistos durante o tempo do seminário.

Desta forma se cumpre uma das principais ambições da AICT: reunir 
críticos, sejam eles jornalistas ou académicos, em vista à intensificação de 
um intercâmbio de conhecimentos, experiências e opiniões, promovendo 
o exercício da crítica de teatro como uma disciplina e contribuindo para o 
desenvolvimento das suas bases metodológicas. Um dos resultados mais 
positivos deste tipo de iniciativas costuma ser, justamente, a formação de 
uma rede informal de colegas e amigos que partilham a mesma actividade 
e que, desejavelmente, permanecerão em contacto, actualizando entre 
si, e de forma regular, o conhecimento das suas respectivas realidades 
teatrais. Desde o primeiro seminário, em Novi Sad, já se realizaram mais de 
35 encontros, incluindo os dois que tiveram lugar no âmbito do Festival de 
Almada, em 1996 e 2002.

Coincidindo com o lançamento da revista de teatro Sinais de cena, a 
realização deste terceiro Seminário Internacional para Jovens Críticos em 
Portugal constitui para a APCT um motivo de particular satisfação, uma vez 
que ele se apresenta como um esforço mais na prossecução dos objectivos 
a que se propõe esta Associação: “Dignificar, estruturar e responsabilizar 
a actividade crítica relativa à teoria e prática do teatro, entendendo-se por 
actividade crítica não só a crítica de espectáculos, mas também tudo aquilo 
que diga respeito à informação, reflexão e teorização no campo das artes 
performativas”. 1⁄4 PAULO EDUARDO CARVALHO

The Associação Portuguesa de Críticos de Teatro [Portuguese Association of 
Theatre Critics] (APCT) is the Portuguese representative of the International 
Association of Theatre Critics (IATC) and, as such, it will organise, jointly 
with the TNSJ, an International Seminar for Young Critics, from November 
13th to 17th, as part of the PoNTI’04/13th UTE Festival. Founded in Paris, in 
1956, under the auspices of the UNESCO, the IACT has been carrying out 
this kind of seminars since 1978, with the intent of expanding the critical 
discourse on theatrical creativity, as well as of promoting the exchange of 
opinions between the youngest theatre critics of the world. Critics no older 
than 35, and never more than 20 in number, recommended by the various 
national associations that make up the IACT, will gather together in a city 
where a Festival is taking place, or with a theatrical activity that is intense 
enough to ensure a whole week of performances. This group will be divided 
into two subgroups, one anglophone and the other francophone: the IACT 
Director of Training Seminars, Margareta Sörenson (who replaces Maria 
Helena Serôdio), will appoint a monitor for each of these two subgroups. Every 
day, the critics and their monitors will attend theatrical shows, which will be 
analysed and discussed in the next morning. They will meet separately at 
first, and a member of each subgroup will report the conversation they had 
when, after a brief pause, the group will get together for a final exchange of 
impressions, overseen by the Director of Training Seminars. The full group 
meeting will also be an opportunity for a fuller exchange of experiences, 
information and opinion on the situation of theatrical criticism and creativity 
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in the participants’ countries. According to the possibilities offered by the host 
entity, these young critics may also take part in public debates, round-table 
conferences, etc., and it is expected that, once they have returned to their 
countries and workplaces, they will publish articles on the spectacles they 
attended during the seminar. 

Thus will be fulfilled one of the main goals of the IACT: to gather together 
newspaper and academic critics, allowing them to interchange knowledge, 
experience and opinions, promoting the practice of theatrical criticism as 
a discipline and furthering the development of its theoretical foundations. 
One of the most positive results of this kind of initiatives is precisely the 
establishment of an informal network of colleagues and friends who share the 
same activity and which will, hopefully, remain in touch, thus keeping each 
other up-to-date on the knowledge of world-wide theatrical activity. Since the 
first Seminar took place in Novi Sad, over 35 of such meetings have taken 
place, two of them during the Almada Festival, in 1996 and 2002.

Coinciding with the launch of theatre magazine Sinais de cena, this third 
International Seminar for Young Critics to be held in Portugal is particularly 
rewarding for the APCT, being one further effort in pursuing the aims of this 
Association: “To dignify, organise and bring maturity to such critical activity 
as is related to theatrical theory and practice, critical activity meaning 
here not just show reviews, but also everything else that is connected to 
information, reflection and theorisation in the performing arts field”. 
1⁄4 PAULO EDUARDO CARVALHO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Um jovem crítico teatral que se dispõe a gastar uma semana da sua vida 
num seminário internacional sobre crítica de teatro é, tanto quanto tenho 
visto, uma pessoa socialmente dotada e profissionalmente bem preparada. 
Normalmente é também uma pessoa com formação superior; num qualquer 
grupo de jovens críticos é comum encontrarem-se dois ou três doutorados. 
Nove em cada dez críticos jovens são mulheres; oito em cada dez são 
europeus; nove em cada dez são trabalhadores independentes ou freelancers, 
isto é, sem contrato permanente.

Nove em cada dez sentem-se bloqueados (no que talvez tenham perfeita 
razão) por alguns cavalheiros mais velhos que dominam os jornais nacionais 
e representam uma concepção geral do teatro como literatura encenada. Os 
jovens críticos escrevem sobre teatro, mas também sobre cinema, moda e 
estilos de vida, além de colaborarem com crescente frequência em websites. 
Têm programas de rádio e até de televisão (mas isto só acontece em países 
onde o teatro ocupa uma posição muito forte – como, por exemplo, na 
Roménia). Os jovens críticos estão totalmente dependentes das condições da 
imprensa e dos restantes meios de comunicação, e a situação é difícil (para 
não dizer delicada) no caso da imprensa, a qual se vê obrigada, na maioria dos 
países, a novas formas de escrita mais comerciais.

Durante o seminário de formação, os jovens críticos teatrais assistem a 
espectáculos de teatro ao serão, reúnem-se para as sessões do seminário 
durante a manhã e dispõem de algum tempo livre durante a tarde. O seminário 
constitui uma possibilidade de intercâmbio e de estabelecimento de relações 
profissionais com colegas de outros países, bem como uma oportunidade 
para uma reflexão profunda sobre algumas questões cruciais para os críticos 
de teatro. Para quem escrevemos? Como desenvolvemos essa mistura 
especial de informação, análise e avaliação que o texto crítico constitui? 
Como criar um estilo pessoal de escrita? Como encontrar um lugar na 
paisagem mediática? Como lidamos com o teatro e com a sua evolução para 
uma arte performativa multimédia?

Os tópicos relevantes são inúmeros; porém, procuro integrar no seminário 
algumas palestras relacionadas com os espectáculos a que os participantes 
assistirão. Por vezes, o programa do seminário inclui workshops de escrita – a 
pedido, por exemplo, de um jornal ou revista do país anfitrião. Evidentemente, 
o mais importante é que o seminário de formação dê resposta às necessi-
dades dos participantes! De acordo com a minha experiência pessoal, estes 
encontros entre críticos jovens e ambiciosos propiciam trocas de ideias muito 
intensas e extremamente úteis. 1⁄4 MARGARETA SÖRENSON (D IRECTOR A DOS 

SEMINÁRIOS DE FORMAÇÃO DA AICT )

A young theatre critic who is willing to spend a week of his life in an 
international theatre criticism seminar is, according to my experience, a 
socially gifted and professionally well prepared person. Normally, that person 
also possesses a university education; in any group of young theatre critics 
one usually finds two or three PhD holders. Nine out of each ten young critics 
are women; eight out of ten are European; nine out of ten work as freelancers.

Nine out of ten feel crowded out (and are perhaps perfectly right about it) 
by some older gentlemen who hold sway over the national newspapers and 
generally represent a view of the theatre as staged literature. The young critics 
write about theatre, but also about cinema, fashion and lifestyles, besides 
frequently working on websites. They have radio and even TV programs (but 
that only happens in countries where the theatre holds a very strong position 
– Romania, for instance). The young critics totally depend on the current 
conditions of the press and other media, and their situation is delicate (to say 
the least) in the case of the press, which feels forced, in most countries, to 
feature more commercial forms of writing.

During this week-long training seminar, the young theatre critics will 
attend theatre shows in the evening, join together for seminar sessions in 
the morning and enjoy some free time during the afternoon. The seminar 
is a chance for interchanging information and developing professional 
relationships with colleagues from other countries, as well as an opportunity 
to deeply ponder some crucial issues of theatre criticism. For whom are we 
writing? How do we develop that special blend of information, analysis and 
evaluation that makes up a critical text? How can each of us create a personal 
style of writing? How can we find a place in the media landscape? How can we 
deal with the theatre and its evolution towards a multimedia performing art? 

The relevant topics are countless; however, I will also try to include in the 
seminar some talks that are related to the theatrical shows the participants 
will attend. Sometimes, the seminar’s programme will include workshops on 
writing – should, for instance, a newspaper or magazine of the host country 
ask for them. Of course, what is most important is that the training seminar 
will satisfy its participants’ needs! According to my personal experience, 
these meetings of young, ambitious critics always allow for very intense and 
extremely useful exchanges of ideas. 1⁄4 MARGARETA SÖRENSON ( IATC DIRECTOR 

OF TR AINING SEMINARS)



78

Coincidentemente com a abertura do PoNTI, a União dos Teatros da Europa realiza no Porto a sua XXXI 
Assembleia Geral. Acontecimento semestral verdadeiramente nuclear para a vida da UTE, o acolhimento 
das assembleias gerais vai rodando, à semelhança da organização do Festival, pelos diversos teatros 
membros. 

Os trabalhos desenvolvem-se ao longo de dois dias, sendo o primeiro dedicado a um colóquio interno, 
uma discussão mais livre entre os membros da União, reflectindo sobre os princípios e as estratégias da 
organização, deixando toda a discussão prática – aprovação de projectos, o seu alinhamento em plano de 
actividades e a respectiva discussão orçamental – para o segundo dia de trabalhos.

Em finais de 2004, num momento de transformação orgânica da União Europeia, a escassos dois anos 
do final do Quadro Comunitário de Apoio no qual se funda parte da subsistência da UTE, e ainda num 
contexto de mudança na Presidência da União, desde Maio passado detida por Jack Lang, espera-se 
desta Assembleia Geral uma profunda reflexão estratégica que conflua também numa redeterminação 
pragmática dos modos de vida da UTE. Por isso, o colóquio reservado, incluído no programa da 
Assembleia Geral, tem como tema A UTE: missões e modos de funcionamento. Enquanto anfitriões, 
alimentamos o desejo de que desta discussão resulte um manancial de ideias, projectos e modos de 
fazer que continuem a fazer da UTE, nos próximos anos, uma referência central das artes cénicas na 
Europa. Que aqui nasça, clara e profícua, a “estratégia do Porto”. 1⁄4

As the PoNTI opens, the Union of European Theatres will carry out its 31st General Assembly in Porto. 
These assemblies, which take place once every six months, are absolutely essential for the life of the UTE, 
and their location is divided by the theatres that comprise it, like the organisation of its Festival.   

The Assembly will cover two days: the first will be an internal colloquy, where a freer discussion 
between Union members can take place, in which such topics as the organisation’s principles and 
strategies will be considered, leaving all practical subjects, like the approval of projects, their alignment as 
an activity plan and the discussion of budgets, for the second day.     

In late 2004, at a time of organic change in the European Union, only two years away from the end of the 
EU financial support that has made some of the UTE’s work possible, and also within a context of change 
in the UTE presidency, a chair that has been held since last May by Jack Lang, this General Assembly 
will hopefully inspire a profound strategic reflection, leading to a pragmatic reassessment of the UTE’s 
ways. That is why the private colloquy, part of the General Assembly’s programme, will have as its subject 
UTE: its missions and ways of operating. As hosts, we hope that this discussion will bring an abundance 
of ideas, projects and approaches so that, in the future, the UTE can remain a central reference for the 
European scenic arts. We hope that a lucid and useful “Porto strategy” will be born from this discussion. 1⁄4

XXXI Assembleia Geral da UTE 
31st General Assembly of the UTE

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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TNSJ
Praça da Batalha
4000-102 Porto

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt

Geral/Main 
T +351 22 340 19 00 
F +351 22 208 83 03

Relações Públicas
Public Relations 
T +351 22 340 19 56
F +351 22 208 83 03

Gabinete de Imprensa
Press Office
Edifício Alexandre Herculano
Rua Alexandre Herculano, 352 - 6º 
4000-053 Porto
T +351 22 339 30 34 
F +351 22 339 30 39

TeCA
Rua das Oliveiras, 43
4050-449 Porto
T +351 22 340 19 00 
F +351 22 340 19 07

. . . . . . . . . . . . . .

Atendimento e bilheteira
Reception and box-office

T +351 22 340 19 10
F +351 22 208 83 03 
bilheteira@tnsj.pt

13:00 ·· 19:00 
terça-feira a domingo/from tuesday to 
sunday (ou até às 22:00, nos dias em que há 
espectáculos em exibição/or until 22:00 on 
performance days)

Preço dos bilhetes/Ticket prices

TNSJ
Plateia e Tribuna/Stalls and gallery € 15,00
1º Balcão e Frisas/Dress circle 
and boxes* € 12,00
2º Balcão e Camarotes 1ª Ordem/Upper 
circle and first order boxes* € 10,00
3º Balcão e Camarotes 2ª Ordem/Upper 
circle (2nd) and second order boxes* € 7,00

* Frisas e Camarotes só são vendidos a 
grupos de duas pessoas/Boxes will only be 
sold to groups of two people

TeCA
Plateia/Stalls € 15,00
Tribuna/Gallery € 10,00

Condições especiais/Special conditions
Grupos (+20 pessoas)/Groups 
(+20 people) € 10,00 
Escolas e Grupos de Teatro Amador/Schools 
and amateur theatre groups € 5,00 
Cartão Jovem e Estudante/Youth card and 
student desconto/discount 50% 
Mais de 65 anos/Over 65 years old 
desconto/discount 50%
Quinta-feira/Thursday desconto/
discount 50%
Profissionais de Teatro/Theatre 
professionals desconto/discount 50% 
Preço Família (para agregados familiares 
compostos por três ou mais pessoas)/
Family Price (for family groups of three or 
more people) desconto/discount 50%

Reservas/Reservations
Os bilhetes reservados deverão ser 
obrigatoriamente levantados num período 
máximo de cinco dias, após o qual serão 
automaticamente cancelados./Reserved 
tickets must be collected within a maximum 
period of five days, after which they will be 
automatically cancelled.

Quaisquer reservas deverão ser efectuadas 
e levantadas até dois dias antes da data 
do espectáculo./All those wishing to book 
tickets must do so and collect them no later 
than two days before performance day.
Os bilhetes comprados pelo telefone, 
pagos através de cheque, podem ser 
levantados até à hora do espectáculo no 
posto de atendimento ou enviados para o 
domicílio (acrescido do valor dos portes 
de correio) até uma semana antes da data 
do espectáculo./Tickets purchased by 
telephone and charged by cheque can be 
picked up, upon the presentation of the 
purchaser’s identification, at the box-office 
up to the time of the performance or sent 
by mail (plus postal charges) up to one week 
before performance day. 

. . . . . . . . . . . . . .

Rivoli Teatro Municipal 
Praça D. João I
4000-295 Porto
T +351 22 339 22 00 
T +351 22 339 22 01 (bilheteira/box-office) 
F +351 22 330 22 02
Bilheteira: das 12:30 às 22:30/Box-office: 
from 12:30 to 22:30

Teatro Helena Sá e Costa 
ESMAE
Rampa da Escola Normal, 43
4000-199 Porto
T +351 22 518 99 82/3 
F + 351 22 518 99 84 
Bilheteira: dias de espectáculos, das 19:30 
às 21:30/Box-office on performance days: 
from 19:30 to 21:30

Maus Hábitos – Espaço 
de Intervenção Cultural
Rua Passos Manuel, 178, 4º
4000-382 Porto
T/F +351 22 208 72 68

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSINATURAS/SUBSCRIPTIONS PoNTI/UTE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MODELO 1 Passaporte/MODEL 1 Passport
Todo o Festival (um bilhete para cada um dos espectáculos)
Complete Festival (one ticket for each one of the shows)
€ 60,00

MODELO 2 5 espectáculos/MODEL 2 5 shows
5 espectáculos à escolha (um bilhete para cada um dos espectáculos escolhidos)
5 shows at your choice (one ticket for each chosen show)
€ 30,00 ·· Cada espectáculo a mais/each supplementary show: € 5,00

MODELO 3 Teatro São João, Teatro da Europa/MODEL 3 Teatro São João, Theatre of Europe
Anfitrião ou Júpiter e Alcmena + Figurantes         
€ 15,00

Assinaturas disponíveis nas bilheteiras TNSJ e TeCA. Para um melhor funcionamento do nosso 
atendimento, o TNSJ reserva-se o direito de não efectuar assinaturas a partir das 20:00.
Bookings at the TNSJ and TeCA box-offices. In order to provide better service, no bookings will take 
place after 20:00. 

INFORMAÇÕES/INFORMATION 800-10-8675 
Número grátis a partir de qualquer rede/Toll-free number

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1 Teatro Nacional São João

2 Teatro Carlos Alberto

3  Rivoli Teatro Municipal

4 Teatro Helena Sá e Costa

5 Maus Hábitos – Espaço 
 de Intervenção Cultural

6 Estação de Metro 
 do Campo 24 de Agosto

 Linhas STCP (nocturno)/
 Bus (night shift)
 TE ATRO NACIONAL SÃO JOÃO

 20, 33, 80, 82, 83, 84
 TE ATRO CARLOS ALBERTO

 15, 19, 20, 41, 46, 50, 52, 76, 78, 93
 TE ATRO HELENA SÁ E COSTA

 20, 29, 47, 53, 59, 95
 RIVOLI  TE ATRO MUNICIPAL

 11, 12, 13, 20, 29, 33, 47, 53, 55,
 59, 69, 70, 78, 82, 83, 84, 94, 95
 MAUS HÁBITOS

 20, 33, 80, 82, 83, 84
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agradecimentos

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CENTRO CULTURAL DE BELÉM 

TEATRO NACIONAL D. MARIA II

BALLET GULBENKIAN

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE 

DO PORTO (DRA. MARTA CRAVEIRO) 

CLÍNICA MÉDICA DA FOZ 

HOSPITAL PRIVADO DA BOAVISTA 

TEATRO PÉ DE VENTO 

RÁDIO POPULAR 

ESCOLA SUPERIOR ARTÍSTICA DO PORTO 

MANUEL CORREIA – ANTIGUIDADES

COMPANHIA DO SOM

JOÃO CASTRO

Não é permitido filmar, gravar ou 

fotografar durante o espectáculo. 

O uso de telemóveis, pagers ou 

relógios com sinal sonoro é 

incómodo, tanto para os actores 

como para os espectadores.

edição

CENTRO DE EDIÇÕES DO TNSJ

coordenação

JOÃO LUÍS PEREIRA

CRISTINA CARVALHO

SUSANA MORAIS

retroversões para inglês

JOSÉ GABRIEL FLORES

design gráfico

JOÃO FARIA

JOÃO GUEDES

fotografia

JOÃO TUNA (Figurantes, Teatro de Papel/Anfitrião, Anfitrião ou Júpiter e Alcmena)

DARIO GUARNERI (La Scimia)

KIRSTI KRÜGENER (Die Glasmenagerie + Zerbombt)

SONJA ROTHWEILER (Gertrud)

ROS RIBAS (El Rey se muere, Santa Joana dels Escorxadors)

VALERY BELENKOV (A Ilíada – Canto XXIII)

PACO & PROIMAGE (Oblomov)

MÉSZÁROS KAM (Tartuffe)

DENIS BORASCI (La Cousine de Pantagruel)

ROGER STENBERG/DRAMATEN (Leka Med Elden)

impressão

ROCHA AG
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