


Regina Guimarães

Torre de Pizza

Vós, artistas que fazeis teatro
em grandes casas, sob sóis artificiais,
diante da multidão calada, 
procurai de vez em quando
o teatro que é encenado na rua.
Bertolt Brecht

uma peça, um pedaço.
uma fatia, um naco.
uma boca, um bocado.
arrancado à realidade
acrescentado à realidade.
a das palavras obviamente.
porque as palavras sabem gerações  

de coisas
que nos vão dizendo respeito
degrau após degrau.
elas constroem-nos divisões,  

apartamentos, imóveis.
imobilidades.
gaiolas desdouradas.
prisões da mente que mente 
descaradamente.
imaginários sem imaginação.

uma peça na engrenagem 
da espectacularização da vida.
com um dois três corpos em  

consentimento mútuo
de uma partilha desigual
incluindo falas falências e fetiches.
engrenagem do grão ou não.

uma duas três figuras
de uma geração adiada dia após dia. 
pós após.
uma geração que não apenas se esqueceu
de poder ser espontânea
por regra feita de exceções
como perdeu qualquer aptidão ou apetência
para os calvários da espontaneidade.

e então
o teatro dos atrasos
e dos pagamentos à cabeça
o teatro pobre que se esforça por preencher
a estreiteza vertical dos silêncios
a asfixia horizontal dos subentendidos 
em perpétua desminagem
o teatro dizia eu
procura restabelecer a inclinação máxima
do castelo de cartas
que designaremos como torre
para que tenha nome de guerra
e de carta de tarot à solta.

então o teatro
como questão colocada nas ventas  

da torre
interrogava não sobre os ventos de Babel
mas acerca da sua construção.

memória 
dos estaleiros
dos andaimes
dos alicerces
dos capatazes
dos incapazes
e dos saltimbancos em redor.

e tudo isso eram
palavras
palas
larvas e lavras.

porém tudo isso
e todo o mais ou menos
não conseguia de evitar
a sétima face do dado
a entrada da quarta parede
a aparição da quarta pessoa
não prevista no singular
não cativa do plural.
 
então o teatro
presta-se a deixar de representar
para apresentar apenas
presente após presente.

o teatro então do então
até aqui desde agora
foi ser sendo
côdea sem miolo
dura e esfarelada
em infinitas migalhas
num mundo já sem pequeno polegar
nem regresso a casa
nem floresta que não tema o fogo.

o teatro então
dentes e garras
cravadas numa insana esperança
quis ser desejo
de haver carne lançada às feras.

o teatro
desde então
permite-se ser não ser
com todo o mundo e todos os ninguém  

em cena
para um só espectador na assistência…

Regina, para os seus Companheiros 
com Afeto e Afeição

Paris, agosto de 2018
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Não é permitido filmar, gravar ou fotografar 
durante o espetáculo. O uso de telemóveis 
ou relógios com sinal sonoro é incómodo, 
tanto para os intérpretes como para os 
espectadores.

Hugo Cruz

os sonhos dão para o almoço, para  
o jantar, nunca
Conceição Evaristo

Nas mesas de café, com pacotes de açúcar 
entre os dedos, nos passeios das ruas, nos 
olhos, com vinho e chá, com canetas roídas 
e computadores de ecrã sujo, inspiramos 
e trocamos respirações transformando-as 
em aspirações. Na teimosia de fazer teatro, 
essa arte impossível, encontramo-nos 
teimosamente. Criamos espaço e tempo 
comuns, quisemos fazer, ao contrário das 
personagens deste IMÓVEL, paralisadas 
em redes construídas por invisíveis de 
medo, angústia, oco e desnorte. 

Quisemos olhar para a nossa geração, 
encontrá-la nos seus silêncios e solidões, 
mas também nas suas precariedades, 
inquietações e futuros utópicos. 

Quisemos questionar e virar do avesso 
as obsessões de sucesso, as imagens 
que de tão pensadas e estrategicamente 
publicadas parecem ser verdadeiras, 
os centros só de um corpo quando este 
dificilmente se aguenta sem os outros, 
o apontar o dedo para lá do que se é, sem 
perceber que de imediato há outro que 
também aponta para ti. 

Quisemos esmiuçar a impossibilidade 
de escuta, a desilusão com tantas e tantas 
promessas do que seriam as vidas, a 
velocidade sem o decantar, processo tão 
próprio da vida, a desorientação dos “eus”  
nas tomadas de perspetiva do “nós”  
e amedrontados pelo “eles”. 

Quisemos colocar-nos no centro da 
pesquisa, assumir a urgência do teatro, 
falar, falando também de nós, numa fuga a 
imagens construídas e coladas à pele que 
nos afastam das essências e do essencial. 

Quisemos mergulhar no inverso desta 
reunião de condomínio, previsível, imóvel 
e seca, e exigimo-nos um processo mais 
próximo daquele que sonhamos: real, 
sensível, coletivo imperfeito e que nos 
deixe duvidar do teatro, não deixando de  
o respirar em cada realidade por vir. 

Quisemos confrontar palavras e corpo, 
sons e imagens, espaços e objetos, 
indivíduos e estruturas para chegar a um 
IMÓVEL que se contorce em movim entos 
contraditórios, para ser a proposta de 
encontro que hoje vos fazemos. 

Quisemos não ser moralistas, estética  
e politicamente, quando é tão fácil sê-lo. 

Quisemos estar dentro e fora destes 
“quarentões” que, afinal, também somos nós. 

Quisemos fazer um espetáculo que fosse 
um possível reconhecimento de mundos 
que são tão de hoje, profanando as nossas 
certezas, sem deixar de produzir esperança 
bem tensa na musculatura do corpo. 

Quisemos, quisemos e quisemos… e hoje, 
no mundo que é o nosso, querer já é tanto 
que só por isso podemos e devemos celebrar. 

Eu celebro o público, a Regina, a Carina,  
o Rodrigo, a Susana, o Vitor, a Margarida, 
o Sérgio, o Hugo, a Wilma, o José, a Patrícia 
Poção, a Patricia Barbosa, o Fernando,  
o Jordann, a Manuela, o João, o Bruno, 
o Nuno Carinhas (TNSJ), o Nuno Carmo 
(Cais) e as suas equipas… celebremos. Se 
conseguimos o que tanto quisemos, só mais  
à frente o vamos conseguir descortinar.

1 de setembro de 2018

encontro improvavelmente imóvel

Nómada Art & Public Space 

Plataforma que cruza artistas, coletivos, programadores, 
curadores, críticos, públicos, estruturas diversas, 
investigadores e estudantes de diferentes áreas com 
interesse na confluência da arte e espaço público. Na 
sua essência, promove a criação, programação cultural 
e formação. Inicia a sua atividade em janeiro de 2016 
com a primeira Mostra Nova Criação Portuguesa nas 
cidades de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, a que se 
segue, em 2017, a segunda edição, nas cidades de São 
Paulo e Rio de Janeiro. Em setembro de 2016, estreia a 

sua primeira criação, Solange_Uma Conversa De 
Cabeleireiro, e, nesse mesmo ano, é contemplada com o 
Prémio de Circulação da Fundação GDA, apresentando 
o espetáculo em Portugal, Brasil e Macau. Em estreita 
colaboração com as Galerias Mira, produz as Quintas 
Nómadas no MIRA Artes Performativas, Porto, 
realizando também consultadoria de programação em 
Portugal e no Brasil. 

nomada-artpublicspace.pt
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