


Querer é poder?

Pedro Porto Fernandes

Tudo está dito há muito, escuta-se muitas 
vezes. O que conta é a maneira de o voltar 
a dizer, isto é, encontrar a sua “voz”, como 
dizia na sua voz rouca o grande Miles, 
numa entrevista à televisão norueguesa, 
muito perto do fim.

Se a influência de Beckett é clara  
e assumida, a acrescentar às outras –  
a natureza grandiosa da Vestlandet, a Bíblia 
e a filosofia moderna alemã, sobretudo 
Heidegger –, Jon Fosse tem uma voz 
inconfundível e original. Essa originalidade 
foi logo notada pela crítica literária 
norueguesa nos anos oitenta, após a 
publicação dos primeiros romances. Hoje, 
passados mais de trinta anos, carregado 
de prémios, Jon Fosse é autor de uma obra 
muito vasta, que recobre poesia, ensaio, 
literatura juvenil, romance e, sobretudo,  
os textos para a cena que o projetaram para 
a celebridade e fizeram dele um dos autores 
contemporâneos mais representados 
mundialmente e, sem dúvida, o maior 
dramaturgo norueguês depois de Ibsen.

Os anti-heróis de Fosse são gente muito 
simples, modesta, gente anónima, gente 
sem voz, gente que tem grande dificuldade 
em exprimir o que lhe vai na alma, são 
pessoas em que pressentimos a distância,  
a dificuldade, entre o pensamento e a 
palavra. Jon Fosse contava algures como, 
em criança, ia com a avó à igreja paroquial, 
pietista, e as pessoas frequentemente 
ficavam apenas em silêncio, partilhavam 
apenas o silêncio. Nada de rezas, nada  
de cânticos.

A paisagem fechada e grandiosa dos 
fiordes, o isolamento das pessoas pela 
inclemência do clima e das grandes 
distâncias entre as propriedades,  
a escuridão dos longos invernos, tudo isso 
se respira não só na obra de Fosse, mas 
na de muitos outros autores e músicos 
noruegueses. A dimensão esmagadora, 
fantasmagórica, mágica da natureza tem 
decerto uma grande influência na riqueza 
especial do folclore e lendas norueguesas 
e num lirismo romântico que está sempre 
presente quer em muita da literatura 
quer na música, de que Edvard Grieg 
e Jan Garbarek são os expoentes mais 
conhecidos. Não será também por acaso 
que essa região belíssima, a Vestlandet, 
terra do oeste de onde é originário Fosse, 

é chamada de “cintura bíblica”, pois 
tradicionalmente é onde a religião teve  
e tem um mais forte enraizamento.

Lengsel, que é uma palavra que não 
temos propriamente em português, é a 
palavra que espontaneamente me surge ao 
evocar não só a obra de Fosse, mas de um 
certo sentir tipicamente norueguês, onde 
as pessoas têm uma ligação extraordinária 
à natureza, tão presente nas obras de 
Hamsun ou Terje Vesaas, por exemplo,  
este último um favorito de Jon Fosse. “Anelo” 
ou “desejo” não traduzem completamente 
essa ânsia surda, essa melancolia por algo 
que se não conhece e a que se aspira, essa 
esperança vaga, essa espécie de saudade 
do futuro, essa espera de uma paz, de uma 
unidade que nunca se teve, mas de que 
parece haver uma memória.

As figuras de Fosse estão muitas vezes 
de pé, estáticas, à janela, a olhar a direito 
lá para fora. Tudo é reduzido ao mínimo, 
a linguagem é a mais simples possível, 
as palavras são banais (há um horror às 
palavras pomposas), e o discurso organiza-
-se numa cadência, num ritmo, em que 
as repetições, as pausas, as frases não 
acabadas, tudo se transforma numa espécie 
de música em que o sentido como que se 
insinua sub-repticiamente, em que as linhas 
tendem a convergir para um ponto fora do 
(nosso) horizonte. As personagens quase 
nunca têm nome, são A Jovem, O Jovem,  
O Homem de Meia-Idade, o Um, o Dois, e por 
aí adiante, algumas vezes anagramas, tempo 
e espaço são indefiníveis ou irrelevantes,  
as referências sociais, políticas ou históricas 
inexistentes, as personagens são como 
arquétipos, mas bem reais, bem humanas. 
Desse jogo, desse discurso despojado, dessa 
escrita tão minimalista, das falas hesitantes, 
dos silêncios impotentes, do que é apenas 
sugerido, das repetições, das partículas 
enfáticas constantes, decanta-se um 
lirismo concentrado, uma poesia que se vai 
insinuando, e, talvez sem nos darmos bem 
conta, uma emoção subjuga-nos, ainda que 
fria, e compreendemos então que aquelas 
pessoas, aqueles diálogos sincopados, 
aqueles silêncios, tudo remete para a nossa 
inexorável solidão perante o mistério  
de tudo. Que a verdadeira personagem  
é a imutável condição humana.

O Homem da Guitarra, como outros 

textos mais antigos, tem um cunho mais 
realista e afasta-se do modelo típico, mas 
toda a arte de Fosse está bem presente 
nele. Na sua aparente simplicidade, em 
tão poucas páginas, o monólogo pungente 
deste músico de rua, no seu desânimo, no 
seu cansaço, na sua extrema solidão, no seu 
lúcido acerto de contas no gume da navalha, 
entre o desespero suicida e o consolo 
da esperança mística, porque nos toca, 
porque nos emociona, que reconhecimento 
desperta em nós? Piedade, compaixão?

O que é um ser humano? Reduz-se  
ao que faz?

Ao espelho deste texto aparentemente  
tão singelo, somos confrontados com a 
difícil arte da “compensação”, como dizem 
os psiquiatras. Medíocres são os outros. Que 
queres ser quando fores grande? Que fizemos 
da nossa vida? Que fez a vida de nós? Querer 
é poder? Como lidar com o irremediável?

Fosse sabe-se tocado pela “graça” do 
talento, sabe que dos poucos chamados 
foi um dos misteriosamente “escolhidos”. 
Assume despudoradamente que se 
reencontrou com Deus através da escrita, 
que algo o transcende quando escreve bem 
e que não sabe de onde vem.

Como tantos outros jovens, também 
ele tocou guitarra numa banda, sonhou 
decerto com sucesso e reconhecimento, 
lutou para encontrar o seu caminho,  
a sua “praia”, como agora se diz, mas ficou 
sempre fiel às suas raízes. Bem consciente 
da sua qualidade, é genuinamente humilde, 
e parece ser essa a chave, é dessa enorme 
empatia com a gente comum que decorre 
a sua arte “pobre”, a sua solidariedade que, 
com tão poucas palavras, nos faz ver tanto, 
como neste Homem da Guitarra.

Pena é que da sua vasta obra, tão pouco 
exista em português. Há algumas peças nos 
lindíssimos Livrinhos de Teatro dos Artistas 
Unidos e outras estão a caminho (deve-se a 
Jorge Silva Melo a introdução de Fosse em 
Portugal). Existe também nos Livros Cotovia, 
publicidade à parte, uma pequena novela –  
É a Aless – que este esforçado tradutor, que 
também “foi para uma cidade tão ao norte 
do mundo por causa de uma mulher” e que 
“nunca foi bom em coisa nenhuma”, acha 
uma pequena maravilha e em cuja tradução 
talvez tenha falhado melhor.





Agora vou tentar dizer, falar daquilo  
que me fascina mais ao escrever para  
o teatro. Na Hungria, contaram-me, 
muitas vezes dizem que, quando uma 
noite no teatro é boa, um anjo passa  
pelo palco, uma vez, duas vezes, várias 
vezes. E, para mim, esse momento é a 
essência do teatro: o teatro é o momento 
em que um anjo passa pelo palco.  
O que é que acontece nesses momentos?  
Claro que não sei, ninguém sabe, porque 
ou acontece ou não; numa noite acontece 
num dado momento da peça, noutra 
noite num outro momento.

Para mim, estes momentos intensos 
e cristalinos, apesar de inexplicáveis, 
são momentos de compreensão; são 
momentos em que as pessoas que 
estão presentes, os atores, o público, 
experimentam juntos algo que os faz 
compreender alguma coisa que até  
aí nunca tinham compreendido, pelo  
menos não como até aí o tinham 
compreendido. Mas esta compreensão 
não é unicamente intelectual;  
é uma espécie de compreensão 
emocional que, como eu disse,  
é principalmente inexplicável, pelo  
menos intelectualmente. Provavelmente 
não pode ser explicado, só pode ser 
mostrado e compreendido através de 
emoções. Quando escrevo para o teatro, 
tento escrever peças que possam criar 
estes momentos intensos e cristalinos, 
muitas vezes são momentos de profunda 
angústia, mas também são momentos 
que, pela sua humanidade simplória, 
provocam o riso. Acho que se uma peça 
que escrevi é boa, as pessoas que a veem, 
ou pelo menos algumas delas, deviam rir 
e chorar; por isso, na minha opinião, as 
minhas peças são tragicomédias típicas. 
Para mim, é como se tivesse escrito 
peças muito “estreitas”, muito fechadas 
na sua história, na sua atmosfera, no seu 
regionalismo, mas que paradoxalmente 
também são peças muito abertas, 
peças tão básicas que conseguem criar 
momentos em que as suas dinâmicas 
fechadas se abrem e rebentam, entre 
lágrimas ou risos.

Quando escrevo uma peça, reduzo  
e concentro, e esta concentração 
redutiva possibilita as súbitas explosões 

de uma espécie de sabedoria intensa 
indizível, ao mesmo tempo triste  
e engraçada. Para mim, o verdadeiro 
drama está aí, não na ação em si,  
o drama está na enorme tensão  
e intensidade entre pessoas que estão 
muito longe umas das outras e ao  
mesmo tempo profundamente juntas, 
não só socialmente, como também  
na compreensão que partilham.  
Estes momentos, esta presença incrível,  
está muito pouco, se é que está de todo, 
ligada aos temas principais do nosso 
tempo, aqueles que passam nos meios  
de comunicação.

O bom teatro pode ser sobre quase 
qualquer coisa; o importante não é 
o assunto sobre o que é, mas como 
é; é uma questão de sensibilidade, 
musicalidade e pensamento, e não  
uma discussão sobre assuntos correntes. 
E acho que é por isso que os clássicos 
mantêm uma posição tão forte no teatro, 
uma posição mais forte do que têm no 
mundo dos romances. Mas então porquê 
escrever para o teatro? Talvez porque 
todas as épocas produzem uma nova 
forma, ou uma variante dominante, 
de sensibilidade, uma nova forma de 
musicalidade e pensamento. Uma peça 
contemporânea, uma boa peça, deve de 
certa maneira mostrar uma sensibilidade, 
musicalidade e pensamento até aí nunca 
antes vistos, deve trazer ao mundo algo 
que até aí, de uma maneira estranha, 
sempre lá estivera, mas ninguém tinha 
visto; por outras palavras, uma boa peça 
deve ter a sua própria voz, como se 
costuma dizer.

A arte, teatro e escrita teatral 
incluídos (se é arte, e não apenas 
mero entretenimento ou educação ou 
discussão política), deve por isso dizer 
aquilo que tem a dizer apenas pela sua 
forma; e falo da forma num sentido muito 
vasto, isto é, mais uma atitude do que 
um conceito. O que para os outros é 
conteúdo, para o artista é forma, como 
disse Nietzsche. Ao dizer isto, estou 
quase a falar como um teórico, que 
não sou. Sou um homem prático, e um 
escritor prático. E esta é outra razão pela 
qual gosto tanto de escrever para teatro. 
O teatro é muito concreto, não se pode 

fazer batota como dramaturgo, tem  
de se dizer as coisas certas, não nos 
podemos esconder atrás de uma qualquer 
abstração, seja ela qual for, ideológica 
ou política. E, como homem da mais alta 
abstração, Friedrich Hegel escreveu uma 
vez: Die Wahrheit ist immer konkret  
[“A verdade é sempre concreta”].  
Por outras palavras, o teatro é a mais 
humana e, para mim, a mais intensa  
de todas as formas artísticas.

* Excerto de “Sobre mim como dramaturgo”.  

Trad. Pedro Marques. In Artistas Unidos: Revista. 

N.º 13 (Abr. 2005). p. 42-44.

“Uma boa peça deve trazer ao mundo algo  
que sempre lá estivera, mas ninguém tinha visto”
Jon Fosse*



Romancista, poeta e dramaturgo 
norueguês, nasceu em Haugesund, 
em 1959. Em 1994, quando o público 
norueguês acede à primeira encenação 
das suas peças, é já um autor em plena 
afirmação: publicara uma quinzena de 
livros – romances, narrativas, ensaios 
e poemas – e é considerado um dos 
escritores mais importantes da jovem 
geração de autores noruegueses. Instigado 
pelo encenador Kai Johnsen, começa a 
escrever para teatro, sendo hoje o autor 
norueguês mais representado depois de 
Ibsen: traduzido em mais de vinte línguas, 
o seu teatro é representado nos mais 
prestigiados palcos internacionais.

As suas peças encontram-se ligadas 
por uma temática comum, onde 
encontramos especialmente as relações 
conjugais e as relações pais/filhos. Muito 
frequentemente, a fábula constitui uma 
variação do mito do paraíso perdido:  

é o caso de Vai Vir Alguém (1992), peça 
que deu a conhecer o dramaturgo em 
França (encenação de Claude Régy 
em 1999). Várias delas, como O Nome 
(1994) e O Filho (1995), colocam em cena 
personagens em rutura com a sociedade 
ou por ela enjeitadas, e a linguagem 
deliberadamente pobre e repetitiva  
que o autor lhes atribui é o sinal da 
incapacidade de autoexpressão destas 
criaturas. Mas a sua dramaturgia excede 
um realismo de tipo sociológico: enquanto 
poeta, Fosse dedica-se a uma exploração 
da linguagem – pelo seu recurso às 
repetições, renova procedimentos muito 
antigos, como os efeitos encantatórios das 
narrativas bíblicas, os incipits invariáveis 
dos contos e os refrães da poesia popular.

Como outros dramaturgos escandinavos 
da sua geração, Fosse é um apaixonado 
pela música – na juventude, fez inclusive 
parte de uma banda rock – e a construção 

das suas peças relaciona-se abertamente 
com formas musicais, particularmente 
com o jazz e a música barroca. Variações 
Sobre a Morte (2001) deve o seu título 
às Variações Goldberg de Bach. Aqui, 
Fosse afasta-se do desenvolvimento 
linear das suas primeiras peças em favor 
da sobreposição de múltiplos planos 
temporais. Além disso, experimenta a 
construção em flashback: é o caso de 
Um Dia, no Verão (1997). Muitos dos seus 
textos mais recentes são particularmente 
sombrios: o suicídio constitui um tema 
central e o desejo sexual mistura-se com 
pulsões de morte. Mas o humor nunca  
está totalmente ausente da sua obra.

* In Michel Corvin (dir.) – Dictionnaire Encyclopédique 

du Théâtre à Travers le Monde. Paris: Bordas/SEJER, 

2008. p. 570.

 Trad. Pedro Sobrado.

Jon Fosse

Terge Sinding*



Manuel Wiborg
Ator e encenador. Frequentou os cursos de Teatro 
(Conservatório Nacional) e de Filosofia da Cultura 
(Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).  
Fez parte das companhias Artistas Unidos e Teatro  
da Malaposta. Trabalhou para o Teatro Aberto, 
Teatro de Almada, Teatro Nacional D. Maria II, 
Centro Cultural de Belém, Culturgest, entre outros. 
Trabalhou com os encenadores Jean Jourdheuil, 
Jorge Silva Melo, Rogério de Carvalho, Artur Ramos, 
entre outros, interpretando autores como Brecht, 
Shakespeare, Heiner Müller, Ésquilo, Henry Miller 
e Joyce Carol Oates. Em cinema, trabalhou com 
Jorge Silva Melo, Manuel Mozos, Jacinto Lucas 
Pires, António da Cunha Telles, Jorge Queiroga, Raúl 
Ruiz, Zézé Gamboa, entre outros. Em 1992, recebeu 
o Prémio de Melhor Ator no Festival de Cinema de 
Dunquerque. É o fundador da companhia Actores 
Produtores Associados (1998-2008). Levou à cena as 
primeiras peças de Jacinto Lucas Pires, Gonçalo M. 
Tavares, José Maria Vieira Mendes, e também peças 
de Ruy Duarte de Carvalho, Melville, Dostoiévski, 
Strindberg, Ibsen, Pinter, Anthony Burgess, Wallace 
Shawn, Jon Fosse e Sarah Kane, entre outros.  
Venceu o Prémio Revelação Ribeiro da Fonte (2001) 
pela encenação de As Regras da Atração. Desde  
1991, trabalha com regularidade para a televisão.  
Foi narrador de Do Mito à Música e Pedro e o Lobo.  
É diretor da associação Teatro do Interior.

Adriano Sérgio
Nasceu em 1966 e vive em Lisboa. Estudou Música  
no Hot Club entre 1989 e 1991 e trabalhou como 
músico profissional até 2000, em bandas como Ithaka, 
Coldfinger, Mesa, Três Tristes Tigres, entre outras. 
Na década de noventa, fez participações pontuais 
em produções cinematográficas e teatrais como 
ator. Enveredou por uma carreira internacional como 
técnico de guitarras no final da década de noventa, 
trabalhando com músicos e bandas como Ronnie 
James Dio, Ozzy Osbourne, Machine Head, Anthrax, 
entre outros. Em 2000, criou a oficina de reparação 
de guitarras Guitar Rehab Lisbon e, em 2010, a Guitar 
Rehab London. Em 2014, iniciou um percurso como 
luthier e criou a marca de guitarras Ergon Guitars,  
que se encontra numa fase de implantação 
internacional, com convites para participar nas  
feiras mais importantes de boutique guitars (Holy  
Grail Guitar Show 2016, 2017 e 2018 e NAMM  
Show 2017 e 2018).

Luis Mouro
Licenciado em Escultura, mestre em Desenho 
e doutorando em Belas-Artes na especialidade 
de Cenografia pela Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa. Em 1983, executa os 
primeiros trabalhos de escultura em pedra e entre 
1986 e 91 trabalha regularmente em Évora, nas 
oficinas do Departamento de Escultura do Centro 
Cultural de Évora e como assistente do escultor João 
Cutileiro. Em 1988, inicia a colaboração plástica em 
espetáculos de teatro, dança e ópera, em cenografias 
de Andreas Braito, Ascon de Nijs, Christine Laurent, 
Cristina Reis, Graça Morais, Inês Guerreiro, Inês 
Lobo, Jasmim de Matos, Jean Haas, João Brites, 
João Mendes Ribeiro, José Manuel Castanheira, 
Karin Ek, Luis Miguel Cintra, Millicent Hodson e 
Kenneth Archer, Nuno Carinhas, Paula Rego, Rosa 
Freitas, Teresa Dias Coelho e Vera Castro. Entre 1993 
e 98, mantém atividade regular como assistente de 
cenografia no Teatro da Cornucópia, em Lisboa,  
e, entre 1996 e 98, a de direção técnica. Desde 1991, 
concebe a cenografia, figurinos e grafismo em cerca 
de sessenta espetáculos dirigidos por Alexandre 

Barata, Amadeu Neves, Antónia Terrinha,  
Carlos Aurélio, Silvina Pereira, Pedro Marques,  
Nuno Pino Custódio, Rogério Bruno, Rogério de 
Carvalho, Manuel Cintra, Margarida Bettencourt  
e, mais regularmente, por Manuel Wiborg  
e Gil Salgueiro Nave.

Nuno Meira
Bacharel em Engenharia de Eletrónica e 
Telecomunicações, frequentou os cursos de 
Engenharia de Eletrónica Industrial na Universidade  
do Minho e de Luz e Som da Escola Superior de 
Música e Artes do Espetáculo. Tem desenvolvido  
o seu trabalho exclusivamente como designer  
de iluminação, colaborando com diversos criadores  
das áreas do teatro e da dança, com particular 
destaque para Ana Luísa Guimarães, António Júlio, 
António Lago, Beatriz Batarda, Diogo Infante, 
Fernando Mora Ramos, Gonçalo Amorim, Gonçalo 
Waddington, Jacinto Lucas Pires, João Cardoso, 
João Pedro Vaz, João Reis, Marco Martins, Nuno 
Carinhas, Paulo Ribeiro, Tiago Guedes de Carvalho, 
Tiago Rodrigues, Ricardo Pais e Rui Lopes Graça. Foi 
sócio fundador do Teatro Só (1995) e do Cão Danado 
e Companhia (2001), é membro da ASSéDIO (desde 
1998) e é colaborador regular da Companhia Paulo 
Ribeiro (desde 2001) e dos Arena Ensemble (desde 
2007). Em 2004, foi distinguido com o  
Prémio Revelação Ribeiro da Fonte.

Álvaro Rosendo
Lisboa, 1960. Depois de quatro anos na Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa, fez parte do  
grupo que fundou a Galeria Monumental (1985)  
e, mais tarde, com Paulo Mora, fundou a escola de 
fotografia Maumaus (1991). Participou com fotografias 
em exposições individuais e coletivas em Portugal, 
Espanha, França e Suíça (desde 1982) e colaborou 
em inúmeras publicações como repórter fotográfico 
(desde 1981). Trabalha como infografista na revista 
Visão (desde 2004). Começou a trabalhar com Manuel 
Wiborg em 2000 (fotografia, vídeo e materiais 
gráficos para produções teatrais): Lá ao Fundo o Rio 
(2000); As Regras da Atração e O Homem ou é Tonto 
ou é Mulher (2001); Uma Laranja Mecânica e Debaixo 
da Cidade (2006); Aos Peixes (2008); O Meu Jantar 
com o André (2013); e O Pequeno Eyolf (2015).

Inês Vaz
Nasceu em 1981. Formada em Teatro na Escola 
Superior de Teatro e Cinema, frequentou o 4.º ano 
de História da Arte na Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Como 
atriz, trabalhou com Miguel Loureiro, Mónica Calle, 
Mónica Garnel, Teatro Praga, Francisco Salgado,  
João Brites, Luís Fonseca, Dinis Machado, Maria 
Emília Correia, Constanza Macras, Arco Renz, 
entre outros. Em cinema, trabalhou com Isabel 
Rosa, Fernando Vendrell, Luís Miguel Correia, Luís 
Fonseca, Manuel Mozos, Tiago Nunes e Patrícia 
Raposo. Em televisão, integrou o elenco de várias 
novelas. Em 2010, forma a associação Among Others, 
cocriando, interpretando e produzindo Han Shot First 
(2010), I Love Broadway (2011) e Frei Luís de Sousa 
de Almeida Garrett (TNDM II, 2011), entre outros 
espetáculos, com Diogo Bento. Desde 2010, faz 
assistência de encenação, apoio à criação e produção 
a Mónica Calle, Sofia Dinger, Dinis Machado e, 
mais recentemente, a Manuel Wiborg. Desde 2009, 
trabalha regularmente com Mónica Calle, na Casa 
Conveniente/Zona Não Vigiada, como intérprete,  
em produção e assistência de encenação, integrando, 
desde 2014, todas as produções da companhia.
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Em miúdo, tocava música, guitarra… Aos onze anos ficava 
a tocar seis ou sete horas seguidas. De um dia para o outro, 
parei. Acabou-se a guitarra. E comecei a escrever. O que me 
pareceu ser uma coisa mais séria… Mas comecei a escrever 
tentando fazer uma espécie de música. Poucas palavras, 
repetições, variações, silêncios…

Mesmo uma história, a maneira como avança e recua  
é música, vai lentamente, acelera, suspende, retoma…  
Isso é o que me interessa. No princípio, ainda punha pontos 
de interrogação, mas a certa altura achei que era tão pouca 
coisa que eu pontuava que era uma parvoíce. E assim,  
sem pontuação, as páginas ficam mais bonitas, limpas…

Escrevo com a maior seriedade, sem sentido de humor 
nenhum. Mas depois, quando as peças são feitas e começo 
a ouvir os textos, rio muito. Há um sentido cómico nos meus 
textos, mas juro que não é voluntário… Claro que eu sou – 
como muitos outros antes de mim – um autor trágico, que  
vem dentro de uma tradição muito grande. Não é que eu 
queira ser: sou. E num mesmo espetáculo, pode-se rir e 
chorar de acordo com os momentos. Os meus textos estão 
sempre a mexer-se. E uma boa encenação de uma peça 
minha devia ser muito triste e muito cómica. Não pode 
ser puro realismo, há uma estilização, um exagero… mas 
não muito. Claro que se pode representar estes papéis de 
maneiras diferentes, pode exagerar-se a lentidão, pode 
exagerar-se o realismo, pode exagerar-se a imobilidade… 
e fica certo porque é falso. É sempre preciso que qualquer 
coisa soe falso num espetáculo.

Jon Fosse
Excertos de “Jon Fosse/Solveig Nordlund”.  

In Artistas Unidos: Revista. N.º 2 (Set. 2000). p. 42-44.



O Homem  
da Guitarra

O TNSJ É MEMBRO DA

Gitarmannen (1997)
de Jon Fosse
tradução  
Pedro Porto Fernandes

encenação  
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fotografia  
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