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Olo – de regresso ao local do…
Igor Gandra
Esta peça que agora se apresenta teve, neste espaço, uma
fase importante no início da sua vida: foi no FIMP, em outubro
de 2014, que Olo foi mostrado no Porto pela primeira vez.
Olo era praticamente um recém‑nascido. O espetáculo foi
apresentado entretanto uma vintena de vezes, sendo a mais
recente no Théâtre des arts de la marionnette de Paris,
em novembro de 2018.
Olo e o seu manipulador foram repetindo mais ou menos os
mesmos gestos, mantendo o ensaio em aberto. Esta repetição
foi depurando o sentido desta pesquisa, que tem uma
marioneta, ela própria manipuladora, como protagonista.
Ao preparar a pequena viagem entre Campanhã, onde
temos a nossa sala de ensaios, e o Mosteiro de São Bento,
na Vitória, interrogamo‑nos: como irão os objetos que
integram o dispositivo reconhecer este espaço onde um dia
já existiram – e será que o contrário poderá também ocorrer?
Ao longo destes quase cinco anos com o espetáculo na
estrada, fomos procurando perceber um pouco melhor
estas relações silenciosas entre as coisas não humanas, ditas
inanimadas. No seu silêncio colorido, a pequena figura do
carapuço vermelho e a sua cadeira verde‑água tornaram‑se
cada vez mais eloquentes.
Olo é um solo sobre um solo a ser criado, num tempo mais
ou menos real. Um solo que cita e revisita alguns procedimentos
quase ritualizados da criação contemporânea nas artes
performativas (o aquecimento, a improvisação…).
Hoje é para nós evidente que apenas uma marioneta pode
assumir uma tarefa desta natureza, à qual o humor não é
totalmente estranho, sem que o resultado se reduza a uma
caricatura, a uma paródia. Ao mesmo tempo, Olo estrutura‑se
numa espécie de alinhamento de protocolos, destinados
a produzir o inesperado a partir de situações reconhecíveis,
a identificar o novo dentro do velho e vice‑versa.
Ao regressar à Sala do Tribunal como reincidentes neste
delito da criação, torna‑se também mais claro que esta é
também uma peça sobre a impossibilidade de escaparmos
ao teatro. Estamos condenados à partida, seja como
espectadores, como adereços ou em qualquer outro papel,
neste solo que afinal não é bem um solo, pois nesta companhia
todas as coisas fazem companhia umas às outras…
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