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Se me dissessem que o que foi escrito por mim 
seria lido daqui a vinte anos por quem é agora 
criança, que faria as pessoas chorar e rir, e 
apaixonar-se pela vida, dedicaria ao meu livro 
toda a minha vida e todas as minhas forças.

Lev Tolstói, Obras completas
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CONFIAR  NAS NUV E NS 
C O N V E R SA  C O M 

F R A N K  V E R C R U YS S E N ,  I SA B E L  A B R E U, 
J O L E N T E  D E  K E E R S M A E K E R , 

P E D R O  G I L  E  T I AG O  R O D R I G U ES
Qual foi o ponto de partida para esta peça?

TIAGO: É estranho dizer isto agora, porque foi há tanto 
tempo, mas acho que a primeira vez que falámos desta peça 
deve ter sido em 2015, quando os STAN estavam a fazer 
The Cherry Orchard em Bruxelas.

JOLENTE: Mas ainda não sabíamos o que íamos fazer, ou 
sobre quê. Lembro-me que tivemos essa reunião e dissemos 
que tu escreverias o texto. Não me parece que a Anna 
Karénina já estivesse em cima da mesa.

TIAGO: Não, isso surgiu depois, em conversas. Também 
por eu, nos últimos anos, ter andado a escrever por relação 
a outros textos. E surgiu do amor pelo livro, claro.

A ideia foi que escreverias um texto para os STAN, ou era já 
uma colaboração entre os STAN e atores portugueses?

TIAGO: Fazia sentido criar uma peça em Lisboa, uma 
coprodução entre o TNDM II e os STAN. Eu a trabalhar com a 
Jolente e o Frank é uma constelação que já aconteceu antes, 
em vários projetos; e também já trabalhei com o Pedro e a 
Isabel, então a ideia era fazer um bocado de casamenteiro.

A combinar dois mundos.

TIAGO: A organizar um encontro.

FRANK: O que para nós também é um exercício. Ao longo 
dos anos, o Tiago teve a generosidade de confiar e de aceitar 
cegamente propostas de pessoas feitas por nós, e pensei que 
já era tempo de nós fazermos a mesma coisa. De não haver 
a fase do costume, de farejar, discutir e ver antes de nos 
comprometermos a trabalhar com alguém. Dizer que sim a 
pessoas por causa da confiança dele, não por causa da nossa 
relação com essas pessoas.

Neste espetáculo, há alguns exercícios no sentido 
de nos deixarmos ir que são muito assustadores. Daqui 
a uns meses serão engraçados, mas por agora são só 
assustadores. No sentido de abandonarmos o controlo de 
todos os pormenores e aspetos do espetáculo — é assim que 
estamos habituados a trabalhar. Há uma apreensão que nós 
já conhecemos, porque trabalhamos de uma certa maneira, 

perto da estreia, e muitas coisas têm de ser resolvidas quando 
o público está lá. Mas isso são fatores que nós conhecemos, e 
agora há uma série de fatores que nós não conhecemos, o que 
torna a apreensão duplamente assustadora.

Estás a falar do facto de o texto estar a ser escrito muito 
perto da estreia e de haver dois atores com quem não estão 
habituados a trabalhar?

FRANK: Sim, pessoas que nós não conhecemos, que não nos 
conhecem a nós, o texto que ainda vai chegar… Normalmente, 
para nós o ponto de partida é um texto que já está lá. Então, 
o motor que nos faz avançar não estava lá de início. O único 
motor que estava lá era a colaboração e a confiança que 
temos uns nos outros. Isso é bastante assustador para 
pessoas que estão muito dependentes de uma coisa em 
papel para conseguirem trabalhar. Já aconteceu algumas 
vezes no passado o texto não estar acabado, mas o material 
ou o material potencial estavam lá. Então isto é mesmo um 
exercício de confiança.

JOLENTE: Mas o facto de a história estar a ser escrita neste 
momento, aqui, à volta da mesa, também é emocionante — ou 
para mim é emocionante. A cada dia as coisas podem mudar…

Recebem texto novo todos os dias? Ou o Tiago está a escrever 
aqui com vocês?

JOLENTE: Não, ele não está a escrever connosco. Está a 
escrever em casa.

ISABEL: Nas tragédias [Ifigénia, Agamémnon, Electra, 
apresentadas em 2015], o Tiago trouxe já tudo escrito, mas nos 
outros casos sempre discutimos muito sentados à mesa. Este 
tipo de trabalho com o Tiago, de colaborar à mesa, não é assim 
tão invulgar para nós.

PEDRO: Nós somos uma espécie de comité de dramaturgia 
e alimentamos o Tiago através das nossas discussões. Quer 
dizer, nós discutimos tudo, mas é o Tiago que escreve, ainda 
há uma percentagem de autoria naquilo que ele faz, e de certa 
maneira ele está sempre um pouco à nossa frente… Ele propõe 
coisas e isso faz-nos alterar a nossa rota, virar. Normalmente 
é esse o movimento, é essa a dinâmica. Noutros processos de 
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trabalho com o Tiago o texto chegou mais cedo, tivemos mais 
tempo para ir testando as coisas na prática, em cena, coisa que 
aqui não fizemos...

Porque aqui estão só a trabalhar à mesa?

PEDRO: Porque este texto traz consigo uma ideia de teatro, e 
nós estamos a trabalhar nesse texto e nessa ideia de teatro — 
à mesa. Não temos a noção do todo, do tamanho, do sítio para 
onde a coisa está a ir, às vezes do porquê. Então é mais difícil 
começar a ensaiar e tomar decisões. E em vez de respostas 
e certezas diárias, são mais as perguntas: e se formos por 
ali?, ou por ali? E experimentamos. Sendo que é sempre uma 
resposta do tal comité de dramaturgia.

FRANK: O modo como o Tiago escreve depende muito 
da interação entre nós, foi o que aprendemos nas últimas 
semanas. É uma evolução.

TIAGO: Eu poderia dizer que tive várias vezes um caminho 
traçado para a peça, e depois esse caminho desvia-se. Neste 
momento, estamos numa espécie de batalha contra o tempo 
— é a versão radical de escrever em colaboração, porque 
estamos a ter esta conversa duas semanas antes da estreia e 
ainda nos faltam cenas... Eu diria que neste momento, mesmo 
antes de começarmos o ensaio, tenho uma ideia clara da 
direção para onde vai a peça, mas isso não quer dizer que, no 
fim do ensaio, esta ideia clara ainda seja tão clara. E também 
não quer dizer que seja bem-sucedida, que seja transparente 
quando se traduzir em texto...

Esta situação, da pressão do tempo, tem influência no texto 
que está a ser escrito?

TIAGO : De certa maneira, o texto vai traduzir o ponto 
em que estamos, com esta pressão, e tensão, mas isso não 
significa que sejamos menos exigentes. Isso parece-me muito 
interessante: não ceder à pressão do tempo, mas continuar 
a colocar problemas e a discutir. Estamos a chegar a um 
ponto de não-retorno, em que temos de fechar o texto para 
podermos fazer um espetáculo a partir dele, e no entanto não 
somos menos exigentes em relação ao que o texto devia ser.

JOLENTE: Sim, o tempo não tem de ser um problema. 
Ou seja, temos de ter uma sensação de liberdade — se o 
espetáculo não estiver pronto na estreia, então não está 
pronto.

TIAGO: Qualquer um de nós tem uma ideia daquilo que 
o espetáculo deve ser e pode contar, e eu tento alimentar 
esses desejos. Nos ensaios estamos a ter um diálogo que é 
alimentado pelas nossas cabeças e as nossas experiências, 
mas também muito pelo livro de Tolstói e a nossa leitura do 
livro, e por aquilo que partilhamos quando discutimos o livro. 
O objetivo agora é tentar fazer com que isso transpareça no 
texto, essa digestão da Anna Karénina. 

Qual é a relação com o romance?

TIAGO: Nós discutimos muito o problema de escrever ao lado 
de Tolstói. E esta maneira selvagem, caótica de construir o 
espetáculo de certo modo é libertadora, enquanto forma de 
pôr palavras ao lado de Tolstói, ou inspiradas por Tolstói. Ter 
a Anna Karénina como ponto de partida também nos ajuda, 

porque podemos ir buscar uma descrição de uma paisagem, 
do Lévin, que não tem nada a ver com a história de amor entre 
a Anna e o Vrônski, é só um momento de beleza literária. Eu 
gostaria que o espetáculo também se relacionasse com isso. 
Com esta espécie de espanto perante a beleza dos planetas, ou 
qualquer coisa do género, como é que isso nos pode inspirar, 
esta ideia de cosmos, de que somos pequenos e as coisas são 
gigantes à nossa volta… Até o espetáculo existir, o nosso elo 
de ligação é a Anna Karénina. É a isso que voltamos sempre, 
em caso de dúvida. Não lhe quero chamar livro religioso, mas é 
quase como “o livro”, é o mundo.

JOLENTE: É verdade, é verdade. O livro é um tal tesouro, e é 
tão esmagador, também, que houve momentos em que ficámos 
intimidados.  O que é que vamos fazer com este livro? É uma 
coisa tão completa, o Tolstói fala sobre tudo... E a certa altura 
acho que encontrámos maneira de lidar com isso: não temos 
de entrar na história, mas temos de criar uma ligação com a 
história, com aquilo que o livro provoca em nós. 

ISABEL: Aquilo é uma fonte enorme de conhecimento 
humano, aquelas 700 páginas. Quando lês o livro... Aquilo 
tocou-me em sítios completamente íntimos, reconheces 
situações à tua volta, quase parece um manual.

A questão das diferentes línguas está muito presente: no 
espetáculo vai-se falar em português, francês e neerlandês, 
agora estamos a conversar em inglês... E ainda há o Tolstói, que 
escreveu em russo. Então, em certo sentido, toda a gente está a 
ler um livro diferente, na tradução que escolheu.

Por outro lado, há qualquer coisa que está para lá da 
língua, e talvez isso seja o mais importante. Por exemplo, na 
cena em que o Frank ensina à Isabel um poema em francês: em 
certa medida pouco importa o que eles estão a dizer, é a ternura 
que está a acontecer ali, podia ser em japonês. Mesmo que não 
se percebesse o poema, a emoção ia continuar presente. 

FRANK: Seria bom que acontecesse o que tu estás a dizer… 
Acho que o tema da tradução, e das diferentes versões das 
mesmas frases, esteve muito em evolução. Começou por ser 
uma questão muito importante, quase a questão, e a Anna 
Karénina era um exemplo, ou até um dos exemplos. E depois, 
ao ler e reler mais e mais, achámos que partilhávamos um 
interesse por este livro em particular, e o livro passou mais 
para primeiro plano. E o tema da tradução tornou-se talvez 
um tema no interior do espetáculo.

Hoje de manhã estive a ler o texto da cena de que 
falaste, que é muito descontraída… Eu tenho de corrigir 
a Isabel, portanto posso muito facilmente improvisar 
no momento, é um jogo muito simples. Quando o jogo se 
complica, é mais difícil improvisar a partir daí — também 
pensando nas legendas. Mas acho que é uma janela que pode 
estar lá, no futuro. O tema da tradução por agora está ausente 
do nosso horizonte. Não sei se estará ausente do espetáculo, 
não sei o que penso sobre isso, porque eu gosto muito desse 
tema. “O modo como ela pega na chávena.” “Não, ela não pega 
na chávena; em português ela agarra na chávena.”

TIAGO: Talvez na cena final.

FRANK: Se calhar também é demasiado académico. Não tem 
de estar lá.
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JOLENTE: Às vezes também o importante é o som de uma 
língua.

FRANK: Isso está lá. O som da língua está completamente lá.

JOLENTE: Há frases em que eu penso: como é que será 
em francês? Vou ver, e não transmite a mesma emoção que 
a tradução flamenga que eu li. Se calhar é porque é a minha 
língua materna, e isso cria-me uma proximidade muito maior 
do que o francês ou o inglês... Talvez seja uma questão de 
entrar na língua, e às vezes tem a ver com o sabor das palavras. 
De qualquer maneira, parece-me que a tradução inglesa é 
muito mais no osso, por relação ao francês. 

FRANK: Às vezes as diferenças são muito concretas. A frase 
é só “o vento sopra”, e em francês fazem uma série de 
floreados, “por causa da mudança do tempo, o vento estava 
a uivar através das ruas”. Destas duas traduções francesas 
que temos, uma é bastante melhor do que a outra, uma 
delas é mesmo complicada, se a leres ficas a pensar: “isto 
é difícil.” Mas na verdade, a linguagem que o Tolstói usa é 
muito simples. Isso aconteceu-nos com The Cherry Orchard, 
com o Tchékhov, mas aí tivemos a sorte de ter uma rapariga 
russa connosco à mesa, e ela dizia sempre a mesma coisa: “em 
russo é muito simples, é uma frase muito direta, não é nada 
rebuscada.”

Ontem na tal cena do poema, aparecia nas indicações cénicas 
que o Frank corrigia o sotaque francês da Isabel, mas durante 
o ensaio o Frank de vez em quando corrigia de facto o francês 
da Jolente. Há coisas no texto que vêm da relação que os vários 
atores têm com a língua...

FRANK: Em neerlandês temos uma expressão que diz: 
“não foi tirado do ar.”

TIAGO: Tal como a escolha das línguas… A certa altura na 
peça diz-se: “devíamos verificar o original russo para termos 
mesmo a certeza”, mas a realidade é que nenhum de nós fala 
russo, portanto é um pouco como confiar nas nuvens, e é 
sempre isso que se faz quando se lê traduções. Mas o facto 
de haver uma razão dramatúrgica para as diferentes línguas 
emergirem também fornece uma oportunidade para falar 
sobre isso, o esforço poliglota. Isso não está imediatamente 
relacionado com a tradução, mas faz parte da nossa 
realidade aqui, de tentarmos comunicar. A única língua que 
provavelmente não vai estar no espetáculo, pelo menos se eu 
conseguir convencer toda a gente, será o inglês.

A língua franca aqui dos ensaios, que toda a gente fala.

TIAGO: Sim, a língua que mais usamos para discutir entre 
nós. Por outro lado, não há nenhuma razão dramatúrgica — 
até agora — para usarmos o inglês, a não ser que seja “vamos 
a isso porque é bonito”.

FRANK: Chegámos a discutir qual seria a língua-base do 
espetáculo. Houve duas razões: uma é muito simples, é porque 
a perna francesa do espetáculo é sólida; a outra é a relação 
que as pessoas da época tinham com o francês, todas falavam 
em francês entre si. Então fazia sentido ter o texto da Anna 
Karénina em francês. E, claro, também é a língua no nosso 
país, a Bélgica tem duas línguas oficiais.

PEDRO: E também porque o francês é usado como segunda 
língua no romance...

ISABEL: Que também tem inglês, alemão — além do russo, 
claro. E acho que temos um equilíbrio muito interessante 
entre as três línguas do espetáculo, o português, o neerlandês 
e depois o francês como língua comum. Sendo que o francês é 
uma língua que eu não falo realmente, e então como é que te 
apoderas de uma língua que não é a tua em palco?

Os pares que estão em rotura são portuguesa-português e 
belga-belga. Fiquei a pensar que essas discussões seriam muito 
diferentes se não fossem tidas na língua materna. E os que se 
apaixonam falam numa língua estrangeira.

TIAGO: Como o Frank estava a dizer, a primeira tentativa de 
escrita que eu fiz foi sobre a questão da tradução. Não havia 
personagens nem nada, era só isso. E depois conversámos 
um pouco mais, e surgiu esta ideia de ter dois casais (também 
refletindo a realidade do nosso encontro) de dois países 
diferentes. O que também é uma rima com o facto de a Anna 
Karénina ser acerca de dois casais — que estão no mesmo 
tempo, mas são dois casais diferentes, duas maneiras 
diferentes de lidar com ser um casal, e o amor e a vida. 

Outra coisa que nos interessava era o poder 
transformador da leitura. Aquilo que ler um livro pode fazer 
a uma pessoa. É anedótico, mas que tipo de decisões tomas 
só porque neste ponto da tua vida leste este livro? E a Anna 
Karénina é certamente um desses livros. E então pensámos 
em ter um casal português nos anos 60, em 1967, em que ela 
está a ler a Anna Karénina, e um casal flamengo em Antuérpia, 
em 2017, em que ele lê o mesmo romance. E começámos a 
evoluir a partir daí. 

Tenho a sensação de que, apesar de os homens fazerem duas 
personagens diferentes, na verdade podia ser a mesma pessoa 
em situações diferentes.

PEDRO: As duas que eu faço são personagens diferentes, no 
que diz respeito ao nosso jogo, mas são parecidas, no modo 
como veem a vida, no modo como se comportam.

JOLENTE: São muito pão pão, queijo queijo.

PEDRO: Eu gosto disso. Não sei como seria este texto feito 
por sete atores, mas acho que nós podemos fazê-lo. E o facto 
de o homem traído e o amante serem o mesmo ator: já há uma 
ironia nisso.

TIAGO: Nós temos personagens, com psicologias e 
comportamentos, e há uma espécie de enredo que podemos 
seguir, mas isso também surge como resultado de eu ter a 
certeza de que isto não é um espetáculo realista. Eu não sei 
que tipo de representação vai sair deste conjunto de pessoas, 
mas sei alguns tipos de representação que não vão sair daqui.

Eu conheço bem o trabalho dos STAN, mas senti que 
não deveria escrever necessariamente para esse modo de 
representar, mas sim uma peça que resulte do encontro de 
nós todos, e que às vezes coloque os mesmos problemas 
que outro autor, já morto, poderia colocar, do tipo: como 
é que representamos esta cena sem se tornar demasiado 
anedótica, ou demasiado explicativa? Ou o problema de um 
mesmo ator fazer duas personagens: até que ponto tens de 
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mostrar que são duas personagens? Eu achei interessante ter 
um ator que faz duas personagens com personalidades não 
necessariamente muitos diferentes. Porque não andamos à 
procura de um exercício de virtuosismo, de um ator que sabe 
fazer personagens muito diferentes, é mais seguir uma linha 
de raciocínio.  

Ainda estamos à procura do equilíbrio entre ter um 
enredo, uma evolução nestas personagens, e lidar com a 
questão da linguagem, do poder das palavras, palavras que 
expressam aquilo que não tínhamos palavras para expressar 
antes… 

PEDRO: Uma das coisas que mais me cativou logo no início 
deste projeto foi a ideia de contar uma história, a destas 
personagens, mas tendo a da Anna Karénina como lençol 
subterrâneo. É como se o romance fosse uma granada e 
explodisse, e os estilhaços dessa granada foram parar a 
diferentes corpos, que ficaram infetados com ingredientes 
das várias personagens do romance. Ou seja, não há nenhuma 
personagem do espetáculo que corresponda especificamente 
a uma personagem do romance.

FRANK: O que eu também acho muito importante — e não sei 
se vamos chegar lá nem como — é o facto de as personagens no 
livro não serem coisas, mas estarem vivas.

JOLENTE: O que queres dizer com “coisas”?

FRANK: Lembras-te daquela reportagem sobre o Tolstói? 
Havia uma senhora russa — todos eles leram o Guerra e Paz e 
a Anna Karénina — dizia que as personagens às vezes estavam 
mais vivas que os vizinhos dela. Não se tratava de estar bem 
escrito, de ser bonito, mas de estarem verdadeiramente vivas. 
“Ce n’est pas une chose, c’est quelqu’un”, eu acho esta frase 
muito importante. E se a certa altura conseguirmos transmitir 
esse estar vivo muito concreto de uma coisa que é um livro, 
vais ser uma ode muito bonita à literatura. O que esta senhora 
estava a dizer não era nada romântico, era uma coisa muito 
tangível: “só não concordei no fim, ela deixou o filho, e eu 
nunca faria isso...”

TIAGO: Quando falei com a Nina e o Filipe Guerra — que 
fizeram uma das traduções portuguesas, a outra é do 
António Pescada — a Nina falou do livro e das personagens 
dessa maneira, como se fossem mesmo pessoas: “ah, ela ali 
foi egoísta, fiquei muito chocada.” Falava como se fosse um 
acontecimento específico. Bom, ela traduziu o livro, portanto 
o tempo que passou com estas pessoas foi muito maior, mas 
como leitor ou como espectador também tens isso, mesmo 
que seja por um período mais curto, no teatro tens de certeza 
esse tempo. Ligas-te àquela pessoa por causa do que ela fez ou 
disse em cena, e não por causa do ator que está por trás. Isso 
também está no coração de uma coisa de que eu gosto muito 
no teatro: eu sinto-me próximo da pessoa, não quero sentir- 
-me próximo da convenção.

É diferente a relação que vai ter com o espetáculo alguém que 
tenha lido a Anna Karénina e alguém que não tenha lido?

ISABEL: Quem leu vai entrar num jogo de ecos com o 
romance, mas acho que quem não leu não se sente diminuído. 

Eu fui a última pessoa a acabar o livro, e já tínhamos discutido 
o capítulo da morte da Anna Karénina, mas quando cheguei 
lá era como se não soubesse, e tinha esperança de que ela não 
morresse...

E o título do espetáculo é Como ela morre, não há como não 
saber!

ISABEL: Eu fiz um apanhado dos vários momentos em que a 
Anna Karénina morre ao longo do livro: o filho tem um sonho 
em que ela morre, a certa altura ela própria acha que vai 
morrer porque está muito doente... Ou seja, no livro fala-se da 
morte várias vezes, mas quando chegas ao capítulo da morte 
dela, não existe a palavra “morte”, nem “morrer”, isso é dado 
pela imagem da vela que se apaga para sempre, o Tolstói não 
diz que ela morreu, e é muito bonito.

PEDRO: No espetáculo, uma das personagens está a ler 
a Anna Karénina num momento de crise, à procura de 
respostas. A morte dela levanta-nos perguntas acerca dessa 
vida. É como um cristal, com muitas faces. E o título do 
espetáculo vem daí: é uma tentativa de tentar compreender 
porque é que ela o faz através do como. E o “como” é a questão 
da arte.

Conversa com Ana Eliseu e Joana Frazão, 
a 22 de fevereiro de 2017 (durante o período 
de ensaios, a cerca de duas semanas da estreia)
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— Isto prova apenas que o senhor não tem coração — disse ela. 
Mas os seus olhos mostraram saber que ele tinha coração e 
que era por isso que lhe tinha medo.
Lev Tolstói, Anna Karénina, traduzido por Nina Guerra e 
Filipe Guerra, 2014, Lisboa, Presença

— Isso só prova que não tem coração — disse ela. Mas o seu 
olhar dizia que ela sabia que ele tinha coração, e por isso 
o receava.
Lev Tolstoi, Anna Karénina, traduzido por António 
Pescada, 2006, Lisboa, Relógio d’Água

— Cela prouve seulement que vous n’avez pas de cœur, dit-elle.
Mais son regard disait le contraire, et ajoutait qu’elle n’avait 
peur de lui qu’à cause de ce contraire.
Léon Tolstoï, Anna Karénine, sans mention du 
traducteur, 1997, Paris, Le Livre de Poche

— Cela prouve simplement que vous n’avez par de cœur, dit-
elle. Mais ses yeux laissaient entendre qu’elle ne savait que 
trop bien qu’il en avait.
Léon Tolstoï, Anna Karénine, traduit par Henri 
Mongault, 1952, Paris, Gallimard

— Dit bewijst alleen, dat u geen hart hebt, zei zij. Maar haar 
blik verried, dat zij wist dat hij een hart had en dat zij hem 
daarom vreesde.
L. N. Tolstoj, Anna Karenina, vertaald door Wils 
Huisman, 1965, Amsterdam, G.A Van Oorscht

‘Het bewijst alleen dat u harteloos bent,’ hernam ze. Maar haar 
ogen zeiden het tegendeel, en verrieden dat zij daarom bang 
voor hem was.
Lev Tostoi, Anna Karenina, vertaald door Hans Boland, 
2017, Amsterdam, Athenaeum – Polak & Van Gennep


