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“O palco é ‘sismógrafo’ dos tremores do mundo”

Display é um espetáculo de teatro sobre 
a arte teatral. A arte, entendida como 
“fazer poético”, como elucubração do 
mundo, vem tendo um lugar marginal na 
atualidade contemporânea, sobretudo 
ditada por critérios estatísticos 
subordinados a mais ‑valias económicas. 
A arte teatral, por seu turno, sobrevive, 
através do seu amor ao coletivo,  
à companhia de teatro, à junção de 
pessoas que se tornam cúmplices de uma 
desmedida tarefa, como um reduto de 
resistência à avalanche consumista e à 
superficialidade da receção.

Display procura, teimosamente, ser 
um objeto duradouro numa época de 
instantâneos, de consumo rápido, de 
memória curta, de afazer hedonista,  
em zapping perpétuo.

Display é, talvez, mais um objeto 
“masoquista” do Teatro da Garagem, 
seguindo a linha de pensamento de Boris 
Groys: um objeto em permanente e 
reiterado prazer na busca de revelação, 
indiferente às marcas ou outras fórmulas 
de sucesso, de duvidosa duração e 
profundidade. O objeto “masoquista”, 
ainda segundo a formulação feliz de Groys, 
que prezamos, matiza ‑se no conluio 
discreto, subtil, com pouco disfarçada 
ironia melancólica, e indiferente a formas 
de legitimação estatística.

Para que Display exista, dure e faça 
sentido, há uma constatação de liberdade 
a fazer; é essa liberdade criativa que 
agradecemos, que prezamos e que queremos 
devolver sob a forma de espetáculo, de 
espelho diverso, plural e problemático.

A duração em Display, aquilo que 
constitui a continuidade benigna da sua 
revelação, não apenas o seu eventual 
carácter sedutor, mas o seu sentido 
pedagógico, não institucionalizado, 
manifesta ‑se na proposta formal da 
dramaturgia.

Num primeiro momento, breve, é a 
filosofia, o “amor” pela “revelação verdadeira”, 
e o seu consolo, que subsiste, que embala 
a ação cénica, relembrando as origens 
do teatro enquanto jogo cavernoso de 
sombras a almejar a luz, diálogos mais ou 
menos elegantes, ilusões e uma espécie 
de “temor” esclarecido.

O mistério da máquina teatral, desse 
dispositivo magnífico e fascinante, de 

Display, peça de peças, de muitas peças, 
revela ‑se no momento seguinte, na diluição 
das fronteiras entre realidade(s) e teatro.  
O palco é “sismógrafo” dos tremores do 
mundo, e do questionamento íntimo, 
doloroso, confessional; as personagens 
surgem encharcadas, a transbordarem do que 
querem ou, tão ‑só, do que precisam dizer.

O palco, em função dessa azáfama, por 
vezes apoplética, torna ‑se mesa oracular, 
divinatória e, ao mesmo tempo, reflexiva, 
ecoando as razões e as incertezas de dois 
tipos de comportamento. O primeiro 
é a paixão pelo teatro, composta pelas 
quatro personagens terrenas, cada uma 
solitária a seu modo, Olga Knipper (a 
eterna musa e mãe, mater e fertilidade), 
Carlos (o encenador em busca de 
inspiração), Cândida (o debate ideológico) 
e Sr. Ferreira (a palavra acompanhada de 
palavras, o verbo que escorre). O segundo 
comportamento corresponde à compaixão 
pelo mundo e é soprada pelas duas figuras 
angelicais, referentes de geografias 
distantes, revezando o estranhamento 
como possibilidade poética, quiçá 
redentora, enquanto facto novo. Um dos 
anjos, o bodisatva, o Buda da Compaixão, 
princesa bailarina, é o Broken Blossom,  
de uma cinematografia mitológica; o outro 
anjo, visceral, potente e acusador, é o eco 
da raiva de Rosa Parks, na renovada luta 
pelos direitos cívicos, desta vez nas praias 
da Europa, nas fronteiras marcadas a 
arame farpado e a sangue: o seu nome  
é A Rose Is.

A terceira parte de Display é uma 
proposta poética sobre os modos de fazer 
teatro, esboços de géneros teatrais, eles 
próprios em devir discursivo, em trânsito, 
portanto, que começa pela evocação 
do Drama, segue pela Tragédia, aflora a 
Comédia, passeia pela Paisagem e, enfim, 
canta a Lírica. Este elenco de géneros, 
receituário ingénuo e testemunhal de 
um legado garagiano, o “manual de 
sobrevivência” sempre presente, determina 
uma atitude, uma escolha; “obriga”, para 
quem assim o sente, o peixe cristão, nosso 
símbolo no Teatro da Garagem, a uma 
visão do mundo, enquanto polis, enquanto 
política, enquanto agora, em debate. Sem 
esse elo, sem esse compromisso com 
o debate, a arte teatral esvai ‑se, perde 
o sentido. Dessa urgência, patética, no 

sentido passional e quixotesco, como quem 
se entrega a uma obscuridade de resistência 
e de libertação, sem se importar muito com 
os resultados, alimentando ‑se da “causa 
invisível”, do “sentido de missão”, tantas 
vezes incompreendido e incompreensível, 
Display adquire um nome.

Esse nome é Campo de Refugiados,  
a quarta parte do espetáculo, um campo 
porventura de extermínio, porque a 
memória não pode cessar a lembrança, 
um parque de diversões, um centro 
comercial, a sala de espera de um 
aeroporto, uma praça deserta, a zona 
de rebentação polvilhada de surfistas, 
o prédio abandonado do subúrbio, 
a garagem recôndita, um não ‑lugar 
reivindicativo de uma cidadania avessa 
a velhas fórmulas: ao nacionalismo, ao 
racismo, à desigualdade, à indiferença e 
à obscenidade mediática. O Campo de 
Refugiados talvez encerre as sementes 
de alegria e prosperidade que irão, 
justamente, germinar um dia.

Breve nota à segunda versão

Display estreou há cerca de um ano. 
Por força de circunstâncias várias, 

sobretudo a vontade de refinar o 
espetáculo, foram feitas algumas 
alterações no elenco que determinam  
um novo fôlego dramatúrgico. 

Se, de facto, a autorreferencialidade se 
tornou uma espécie de lugar ‑comum da 
criação teatral contemporânea, relegando 
o teatro de repertório para um nicho, 
muitas vezes incaracterístico, não é menos 
verdade que, na história do Teatro da 
Garagem e da sua dramaturgia, o uso de 
elementos autorreferenciais, biográficos, 
geográficos, históricos, sociológicos, etc., 
num discurso dramático com uma tónica 
poética, entre a ironia e a melancolia, 
representa um dos traços distintivos do 
seu percurso. Fazemos teatro a partir das 
nossas pequenas e grandes misérias desde 
sempre, é isso que nos alimentou, sempre, 
a urgência de comunicar. Queremos 
transformar em teatro as pequenas e 
grandes angústias das nossas vidas, não 
tanto num ensejo autoral, como modo 
de garantir uma pretensa eternidade 
literária, mas, tão ‑só, com o móbil de 



Samuel Guimarães*

Intertítulos 

espelhar, de algum modo, o mundo num 
palco. Este espelhar, não sendo de todo 
uma novidade garagiana, encontra a sua 
fundação, o seu aprofundamento, numa 
inquietação de conhecimento, um querer 
fazer do teatro, através dos espetáculos, 
um modo de conhecer o mundo, a nós e 
os outros, num diálogo necessariamente 
inacabado e não conclusivo, nos antípodas 
do messianismo iluminado ou da fórmula 
acabada. Este conhecer através do teatro 
é, por conseguinte, muito antigo, remonta 
pelo menos à Grécia clássica. Por ironia, 
contudo, não deixa de ser sintomática a 
colagem mais ou menos fortuita, e sempre 
velada, da experiência garagiana, que 
tem quase 30 anos de existência, a 
experiências autorreferenciais recorrentes 
na cena portuguesa. Isso para nós não é 
problema, antes pelo contrário, já dizia o 
velho Poquelin mais ou menos isto: “O que 
não é meu, torno ‑o meu!” Desagrada ‑nos, 
contudo, a possibilidade, ainda que remota, 
de o nosso trabalho poder ser conotado 
com uma qualquer moda de circunstância. 
Foi esta uma das razões pelas quais 
quisemos diluir o mais possível a natureza 
autorreferencial de Display, promovendo 
escolhas de elenco que privilegiam  
a representação do ator, eliminando a 
tentação voyeurista e fofoqueira que 
poderia ser colada ao nosso trabalho; 
de facto, nós, cada um de nós, importa 
pouco, ou só importa na medida do serviço 
a uma causa maior, o teatro, esse ato de 
conhecimento que se funda na abnegada 
partilha, na discrição, no anonimato,  
na generosidade desinteressada e numa 
inquietação passional.

Ler, por favor, por colunas, da esquerda 
para a direita.

Intertítulos do filme How it Feels to be Run Over,  

Cecil Hepworth, 1900.1

Nos seus primórdios, o cinema misturou 
imagem e texto, imagem e palavras, sinais 
de pontuação ou diagramas. 

Os intertítulos (tradução possível, mas 
não feliz de intertitles) ou cartões de título, 
como também podem ser designados, 
tinham como função criar o encadeamento 
de ações e situações, bem como os 
diálogos das personagens que o filme mudo 
(silent movie) não podia captar. Os textos 
gráficos tinham como objetivo colmatar as 
incertezas e ambiguidades que as imagens 
filmadas colocavam.

Este texto filmado podia ser constituído 
por diferentes elementos gráficos – 
tipografia, diagramas, sinais de pontuação 
ou outros, que criavam cadeias de sentido 
às imagens captadas pelas câmaras. Este 
limite do cinema, ainda silencioso, permitia 
curiosamente mais possibilidades e riqueza 
de situações em face do que as imagens 
filmadas seriam capazes de representar.

Em Display, o texto, uma das matrizes 
de criação no Teatro da Garagem, entra‑
‑nos pelos ouvidos e pelos olhos dentro. 
Invade o cenário, assola a cena, as palavras 
devêm cena, tornam ‑se cenários. Ou 
serão já vestígios, pistas, indícios do que 
vem a seguir e de que acabamos de ser 
testemunha? Não de um crime, mas da cena.

Espectador como testemunha: lemos  
o que acabamos de ouvir ou lemos  
e ouvimos coisas diferentes, línguas 
diferentes. E também asperidades e 
entoações diferentes da voz de cada 
intérprete. Sucede neste teatro uma fugaz 

e maravilhosa traição à cena: a de não 
poder reter aquela frase, aquela sequência 
poética da personagem ou pessoa x ou y, 
a que está mesmo ali, connosco, agora… 
(as lâmpadas‑estrela, o carreiro de formigas 
como caminho do/a amado/a… tantas, 
tantas). Retemos, vitoriosos, essa sensação. 
Mas, quase em simultâneo, vamos para a 
cena seguinte. 

As palavras que vemos ancoram ‑nos. 

Por analogia, banal e corriqueira (mas na 
mesma importante), esta possibilidade só 
confirma algo de fundamental para quem 
lê as peças escritas para cena de Carlos J. 
Pessoa: os textos da Garagem são para ser 
lidos, mas são mais que texto. São mesmo 
já vestígios pré ‑fabricados para serem 
feitos e encenados. 

Uma escrita que se evapora em cena. 
Atente ‑se no momento em que se escreve 
com água. Escreve ‑se a água. Uma escrita, 
uma caligrafia que desaparece. 

Carlo Ginzburg faz uma analogia entre  
os métodos de Morelli (crítico de arte 
italiano do século XIX), Sherlock Holmes  
(o famoso detetive de Arthur Conan Doyle)  
e Sigmund Freud. Num método aproximado 
ao da criminologia, Morelli defende que a 
autoria de uma pintura, isto é, se era uma 
cópia ou um original, deveria assentar 
não nas características mais óbvias do 
modo do pintor, já que estas eram alvo 
de fácil imitação. Assim, a análise deveria 
concentrar ‑se nos detalhes menores ou 
menos nobres: os lóbulos das orelhas,  
as unhas, as formas dos pés. 

Era nestes que o artista se revelava, 
segundo Morelli, sendo que a revelação da 
autoria era apreciada no sentido objetivo 
de identificação estrita entre um falso e um 
original. Qualquer galeria de pintura antiga 
estudada por Morelli assemelhava ‑se a uma 
galeria de criminosos. 

O/a especialista (o/a connoisseur) de 
arte e o/a detetive podem assim ser 
comparados, cada um descobrindo, em 
pistas invisíveis para o comum dos mortais, 
o/a autor/a de um crime ou o/a autor/a 
de uma pintura. Neste método Morelli, os 
detalhes que eram, até aí, considerados 
triviais, sem importância, marginais ou 



irrelevantes – lapsos, por vezes – são agora 
tomados como indícios reveladores, e 
Sigmund Freud encontrou nele afinidades 
evidentes com a técnica psicanalítica. 

Os detalhes, aponta Ginzburg, podem 
então ser, para Freud, sintomas; para 
Sherlock Holmes, pistas ou indícios e,  
para Morelli, traços distintivos das pinturas. 

Ainda segundo C. Ginzburg: 

Os discípulos de Hipócrates argumentaram 
que só pela cuidadosa observação e pelo 
registo de cada sintoma era possível 
estabelecer historiais precisos de cada 
doença: a doença em si era inatingível. 
Esta insistência na natureza circunstancial 
da medicina derivou, quase de certeza, da 
distinção (exposta pelo médico pitagórico 
Alcméon) entre imediaticidade e a certeza 
do conhecimento divino e a natureza 
provisória, conjetural do conhecimento 
humano. Se a realidade não era passível de 
conhecimento direto, então era legítimo 
o paradigma conjetural (ou indiciário). 
De facto, segundo os gregos, muitas 
atividades baseavam ‑se neste princípio. 
Médicos, historiadores, políticos, oleiros, 
carpinteiros, marinheiros, caçadores, 
pescadores e as mulheres, em geral, 
entre outros, operavam no vasto domínio 
do saber conjetural. […] Mas, por trás 
desse modelo sintomático ou divinatório, 
vislumbra ‑se o gesto porventura mais 
antigo da história intelectual do ser 
humano: o do caçador agachado na lama,  
a examinar os rastos da presa.2 

Voltemos à cena da escrita a água. 
Acompanhamos o rasto da escrita a 
água. Somos espectadores ‑testemunhas, 

acompanhamos uma escrita, ao vivo,  
o seu rasto e a sua perda. A escrita que  
é escrita à nossa frente, desaparece ‑nos. 
Mas não ficamos sozinhos, ficamos ali, 
acompanhados do início ao fim pelas Figuras 
de Convite, também chamadas Figuras de 
Respeito, Figuras de Cortesia, Mordomos  
ou Porteiros:3 as atrizes e os atores do  
Teatro da Garagem. 

As atrizes e atores deste Display convidam ‑nos, 
convidando ‑se entre si, ao riso, à alegria 
do humor. Para Isabelle Stengers, a alegria 
pode conjugar transitividade, contágio  
e lucidez, criando assim conexões, afetos 
políticos. Este encontro, este encontro  
com uma força (com estas Figuras de força), 
provoca um salto que pede confiança, mas 
não oferece garantia.5

1 Emanuelle Tule. O Cinema, Invenção do Século.  

São Paulo: Objetiva, 1999.

2 Carlo Ginzburg, Morelli, Freud e Sherlock Holmes: 

Indícios e Método Científico. Porto, Deriva, 2016, 16,  

33 ‑37 (sublinhado meu).

3 As Figuras de Convite da azulejaria barroca portuguesa 

eram grandes figuras de azulejo colocadas nas entradas 

de palácios, patamares de escadas e jardins, em atitude 

de receber o visitante. 

4 Painel pertencente à Casa ‑Museu Medeiros e Almeida. 

Cf, pf., Testemunhos da Escravatura: Memória Africana, 

Gabinete de Estudos Olisiponenses, Lisboa 2017 

Capital Ibero Americana de Cultura.

5 Isabelle Stengers. Brian Massumi, Erin Manning, History 

Through the Middle: Between Macro and Mesopolitics: 

An Interview With Isabelle Stengers. INFLeXions: 

Journal for Research ‑Creation, 2008, 183 ‑275. Em linha 

http://www.inflexions.org/n3_stengershtml.html, 

consultado em 28 de setembro de 2018 (parênteses meu).

* Colaborador i2ADS – FBAUP. ESMAE ‑PP. 
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