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a 
quarta edição da mitsp – mostra internacional de teatro de São Paulo, que ocorre en-

tre os dias 14 e 21 de março, contará com dez espetáculos de países como Bélgica, 

Alemanha, Chile, Líbano, África do Sul e Brasil. As montagens ocupam vários espaços 

da cidade: Auditório ibirapuera – oscar Niemeyer, itaú Cultural, Sesc Vila mariana, Sesc 

Pinheiros, Sesc Belenzinho, teatro João Caetano, Centro Cultural São Paulo (CCSP) e 

theatro municipal de São Paulo.

idealizada por Antônio Araújo, diretor do teatro da Vertigem e professor da ECA-USP, e 

Guilherme marques, diretor geral do Cit-Ecum/Centro internacional de teatro Ecum, respectivamente 

diretor artístico e diretor geral de produção da mitsp, desde a primeira edição, em 2014, a mostra privi-

legia a experimentação e a investigação em artes cênicas. As montagens apresentadas enveredam pelo 

hibridismo de linguagem e pela percepção da teatralidade como campo expandido. A programação de 

espetáculos é acompanhada pelos eixos reflexivo e pedagógico, que propõem ações que fomentam ativi-

dades críticas, debates, formação do olhar do espectador, além da troca de experiências entre os artistas.

Nesta quarta mitsp, a inquietação com relação à atual conjuntura do Brasil perpassa todos os eixos que 

nortearam a direção artística da mostra. o primeiro deles é a questão da negritude, do racismo, do prota-

gonismo negro e do empoderamento, reverberando discussões tanto no campo político quanto poético. 

Nesse sentido, a 4º mitsp realiza o seminário “Discursos sobre o Não Dito: racismo e a descolonização 

do pensamento”, com curadoria de Eugênio Lima e majoí Gongora. Entre os convidados do seminário, 

a intelectual sul-africana Nicky Falkof, da Universidade de Witwatersrand (Joanesburgo), a historiadora 

Giovana xavier, a socióloga norte-americana Patricia Collins e a filósofa Djamila Ribeiro. o segundo eixo 

é o teatro documentário, principalmente produções que se utilizam de fatos reais, documentos em texto 

e vídeo, em criações de cunho cada vez mais político. 

Mostra de esPetÁcULos
os diretores Alain Platel, Frank Van Laecke e Steven Prengels abrem a 4ª mitsp com o espetáculo Avante, 

Marche!, da Bélgica. No palco do theatro municipal, a produção do les ballets C de la B e do NtGent 

expõe uma banda de música como metáfora da sociedade. o espetáculo contará com a participação 

especial de 18 músicos brasileiros, sob a regência do maestro Carlos Eduardo moreno.

o libanês Rabih mroué ganha uma mostra especial, intitulada “mostra Rabih mroué”, com a apresentação de 

três espetáculos do seu repertório: Revolução em Pixels, Tão Pouco Tempo e Cavalgando Nuvens. o ator, dra-

maturgo e artista visual nascido em Beirute se apropria do contexto de conflito e de guerra no oriente médio 

descontruindo narrativas e imagens.

Da Alemanha, a mitsp traz uma montagem da renomada münchner Kammerspiele, com direção de Su-

sanne Kennedy. Por que o Sr. R. Enlouqueceu? é inspirada no filme homônimo de Rainer Fassbinder. A 

incorporação da linguagem cinematográfica, no entanto, se dá por caminhos que fogem ao esperado: os 

atores utilizam, por exemplo, máscaras de silicone e se movem em sincronia com vozes pré-gravadas.

o diretor e dramaturgo Guillermo Calderón participa da mitsp pela segunda vez. Mateluna foi projetado 

como uma continuação de Escola, visto na primeira edição da mostra. As questões éticas e artísticas com 

as quais o grupo se deparou diante da prisão de Jorge mateluna, guerrilheiro que combateu a ditadura de 

Pinochet, colaborador na criação de Escola, motivaram o novo espetáculo. 

Em Black Off, a performer sul-africana Ntando Cele move-se entre o humor e a ironia na abordagem a 

estereótipos racistas. Uma das suas personagens é Bianca White, espécie de alter ego da artista. Dois 

dos espetáculos brasileiros são estreias, ambos também discutindo a questão do racismo a partir de di-

ferentes pontos de vista. A Missão em Fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa, com 

direção de Eugênio Lima, envereda pelo texto A Missão – lembranças de uma revolução, de Heiner müller, 

além de diferentes autores, tentando problematizar narrativas consolidadas.  Em Branco: o cheiro do lírio 

e do formol, Alexandre Dal Farra e Janaina Leite, propõem um olhar crítico do branco sobre si mesmo, 

descontruindo-se enquanto reprodutor do racismo naturalizado e estrutural.

A programação nacional inclui ainda o espetáculo Para que o Céu Não Caia, da Lia Rodrigues Companhia 

de Danças. A coreógrafa se inspira no mito do fim do mundo, relatado pelo xamã yanomami Davi Kopena-

wa, questionando o que nos resta fazer diante de tantas catástrofes e barbáries.

oLHares críticos
A curadoria dos olhares Críticos, realizada por Kil Abreu e Luciana Romagnolli, propõe ações que po-

tencializam não só o encontro entre o espectador e a obra, mas a reflexão sobre os contextos sociais, 

econômicos e políticos nos quais a criação artística está inserida. Na programação intitulada Reflexões 

estético-políticas, além do seminário “Dimensões públicas da crise e formas de resistência”, que inclui 

quatro mesas de debate, vão acontecer ainda uma conferência, uma mesa redonda e uma entrevista 

pública. Nos Diálogos transversais, pensadores de outros campos do conhecimento expõem suas pers-

pectivas sobre os espetáculos. No Pensamento-em-Processo, os próprios artistas compartilham seus 

percursos criativos. Na Prática da Crítica, integrantes da DocumentaCena – Plataforma de Crítica, do 

Agora e da Antro Positivo, além de críticos convidados, escrevem sobre os trabalhos apresentados, além 

de debaterem o teatro contemporâneo a partir dos espetáculos que compõem a mostra. Há ainda lança-

mentos de livros, entre eles um título que reúne duas obras inéditas no Brasil de Gordon Craig e trabalhos 

de dramaturgos brasileiros contemporâneos. 

aÇÕes PedagÓgicas
A curadoria do eixo Ações Pedagógicas, a cargo de maria Fernada Vomero, segue o conceito que per-

meou toda a mostra, propondo atividades que fazem refletir sobre as questões urgentes do Brasil e sobre 

o discurso que tem determinado o modo de encarar a realidade nacional. Grande parte da programação é 

aberta não só a artistas, mas a interessados em geral. Alguns dos destaques são uma residência artística 

de três semanas com o encenador e ator palestino ihab Zahdeh, cofundador e diretor artístico do yes theatre, 

de Hebron, e dois workshops, um com Rabih mroué, e outro com o diretor musical Steven Prengels.

Mitspa
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c
hegamos à quarta edição da MITsp. Em função do ca-

tastrófico ano de 2016, realizar a mostra, mais do que 

nunca, se tornou um ato de “resistência ou morte”. Não 

apenas resistência de sobrevida para um festival ainda 

novo, mas de fortalecimento da imaginação, de recusa 

ao cinismo, de superação da apatia, e, principalmente, 

de continuar acreditando na nossa capacidade de ação e de transforma-

ção. Recusamos, em igual medida, tanto o estado de coisas a que che-

gou este país, quanto o estado de “coisa” que insistem em nos imputar. 

Tais inquietações atravessam a mostra como um todo, tanto em espe-

táculos de cunho marcadamente políticos - seja na forma do teatro-

-documentário, seja na discussão de uma das feridas históricas mais 

repulsivas deste país, o racismo – quanto nos eixos reflexivos e peda-

gógicos. Seminários, mesas-redondas, conferências, mas também ofi-

cinas e workshops dialogam diretamente com o que ocorreu no Brasil 

nesse último ano. A ideia é que, para além do esforço de nós mesmos 

em nos debruçarmos sobre questões tão urgentes, possamos também 

compartilhar com outros olhares, de diferentes países, as percepções 

daquilo que nos paralisa e enfraquece nossa capacidade de luta. O 

estrangeiro, nesse sentido, é convidado não apenas a partilhar aquilo 

que lhe é particular, mas, sobretudo, a se colocar no lugar desse outro 

que somos nós – ou onde, por ora, estamos.

Sem se pautar pela “lógica da novidade” de eventos de tal natureza, 

a mostra retoma e dá continuidade a questões de outros anos, como 

é o caso, por exemplo, do empoderamento e protagonismo negro. 

Acreditamos numa dramaturgia curatorial que estabeleça conexões 

não apenas no interior de uma determinada edição da mostra, mas 

que possa entretecer fios com as edições anteriores e com as que es-

tão por vir. Algumas perplexidades, sobressaltos e cóleras não apenas 

são recorrentes, mas continuam a atravessar os anos, assombrando e 

magnetizando nossas escolhas. Por outro lado, aquilo que antes pa-

recia ser um eixo temporário, torna-se, por seu contínuo retorno, uma 

característica da própria mostra, como é, por exemplo, a perspectiva 

de pensar o teatro como campo expandido, em irreversível e desejável 

contaminação com as outras artes.

Alguns questionamentos, contudo, tornaram-se mais agudos: como 

enfrentar a urgência de reparação das práticas de exclusão e de violên-

cia de um passado escravagista? O teatro, tão comumente associado 

à noção de conflito, não poderia nos auxiliar a repensar as polarizações 

que marcaram a dimensão pública do país nesses últimos anos? Seu 

caráter agonista não poderia, também, alimentar as insurreições sub-

jetivas e coletivas que se fazem cada vez mais necessárias? Posiciona-

mentos políticos e linguagens estéticas não conservadoras poderiam 

servir de contraponto – ou de inspiração – a um Brasil ainda arraigado 

no obscurantismo e na segregação? Cenas contemporâneas poderiam 

servir de antídoto para tempos medievais? Performances libertárias se-

riam capazes de fazer frente ao fascismo político e religioso? Obras 

com caráter desterritorializado e entre-fronteiras poderiam nos ajudar a 

criar fissuras nos crescentes muros antimigratórios?

Acreditamos que, se por um lado, é preciso nos mobilizar, por outro, é 

necessário também mobilizar os corpos, os olhares, os afetos, as potên-

cias e a imaginação de futuros. Outros futuros, é verdade, não pautados 

pelas narrativas hegemônicas atuais. Que o teatro, com sua vocação de 

ágora, consiga nos tirar do lugar-comum, para zonas partilhadas, cole-

tivas, públicas e, também, para o lugar do incomum. Esperamos ainda, 

que essa quarta edição da MITsp fomente exercícios do impossível, ma-

ratonas de imersão, desconcertos poéticos, embates reflexivos e peda-

gogias do inesperado. Mãos, corações e mentes à(s) obra(s)!

A n t ô n i o  A r A Ú j o
iDEALiZADoR E DiREtoR ARtíStiCo

g u i l h e r m e  m A r q u e s
iDEALiZADoR E DiREtoR-GERAL DE PRoDUção

cenas de oUtros Presentes, 
aÇÕes Para oUtros fUtUros
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d
esde a primeira edição da mitsp - mostra internacional de 

teatro de São Paulo, o eixo olhares Críticos vem cumprindo 

a tarefa de expandir os modos de fruição e reflexão sobre o 

teatro e de colaborar com a formação de olhares diversos para 

a cena. Seu objeto é, centralmente, o acontecimento estéti-

co, mas também o seu contexto de criação, seus modos de 

produção e acesso. Em 2017, em razão das transformações ocorridas nos 

cenários político, econômico, cultural e artístico brasileiros, que demandam 

uma atitude de resistência crítica e criativa contra retrocessos e embrute-

cimentos, o olhares Críticos estabelece relações ainda mais firmes entre 

estética e processo social, entre obra e contexto, entre a cena como criação 

autônoma e os elementos da sociabilidade que ela reconfigura em formas 

singulares. Neste trânsito que vai do entorno social ao teatro propriamente 

dito, teremos as seguintes ações e espaços de discussão: 

Para refletir diretamente sobre a conjuntura brasileira e o complexo processo 

social vivido especialmente desde junho de 2013, a mitsp apresentará um 

ciclo de Reflexões estético-políticas, que inclui o seminário “Dimensões pú-

blicas da crise e as formas de resistência”. Serão encontros pautados pelas 

relações entre arte, conjuntura e modos de convivência, organizados em tor-

no dos seguintes assuntos: “Dissensos à esquerda: crise da representação 

como processo público”; “Condições de percepção e práticas de re-existên-

cia”; “A rua como palco de protestos: estratégias estético-políticas de mobi-

lização pública” e “Lugares de fala e a emergência das micropolíticas”. Aqui 

reúnem-se artistas, pensadores da cultura, filósofos, psicanalistas, políticos, 

professores e militantes de movimentos sociais para discutir o momento atu-

al e seus reflexos sobre a vida comum e sobre os modos de criação. Entre 

os convidados estão Heloísa Buarque de Hollanda, Vladimir Safatle, marcelo 

Freixo, Suely Rolnik, ivana Bentes, Lúcio Flavio Pinto, Rosane Borges, mar-

cio Abreu, Nina Caetano. Ferréz, todd tomorrow e Pablo ortellado

Ainda para ajudar a pensar o diálogo entre arte e sociabilidade, mas sob 

o olhar externo ao Brasil, dois importantes teóricos da cena internacional 

farão intervenções: o espanhol Óscar Cornago, que falará sobre teatrali-

dade, público e democracia, e a mexicana ileana Diéguez, que tratará das 

relações entre teatralidade expandida, violência social e dor.

Colada aos espetáculos teremos a série de Diálogos transversais, em que 

especialistas de outras áreas do conhecimento comentam, junto ao pú-

blico, os espetáculos ao final das apresentações. Entre estes estão o mú-

sico tom Zé, o cientista político Reginaldo Nasser, a romancista Ana Pau-

la maia, a pesquisadora de filosofia política Djamila Ribeiro, a psicanalista 

maria Homem e a professora e pesquisadora de cinema ilana Feldman.

os espetáculos também serão discutidos em uma ação combinada: nos 

ensaios escritos por professores e pesquisadores de artes cênicas ligados 

a universidades brasileiras (publicados neste catálogo) e no Pensamento-

-em-processo, momento em que os artistas, apresentados por esses mes-

mos pesquisadores, encontram o público para falar sobre seus modos de 

criação. Neste ano, os textos e mediações estão a cargo de Fernando Villar, 

Stephan Baumgärtel, José Fernando Azevedo, Nina Caetano, Daniele Avila 

Small, Christine Greiner, Luiz Fernando Ramos e Ferdinando martins. 

Como nas edições anteriores, a Prática da Crítica traz abordagens di-

versas sobre os espetáculos da programação. Críticos ligados ao portal 

Agora – Crítica teatral, à revista Antro Positivo e à DocumentaCena – Pla-

taforma de Crítica composta pela Questão de Crítica, Horizonte da Cena 

e Satisfeita, yolanda? farão a cobertura diária, com textos que serão pu-

blicados no site da mostra e impressos para distribuição ao público nos 

teatros. Juntam-se a eles os críticos convidados miguel Arcanjo Prado e 

Welington Andrade. os coletivos também coordenam ações específicas: 

a DocumentaCena propõe uma mesa de debates sobre “Crítica e enga-

jamento”, e o Agora, outra sobre “Crítica e curadoria”, enquanto a Antro 

Positivo fará a crítica imediata nas redes sociais após as apresentações. 

Além desses, a mitsp recebe quatro professores-pesquisadores convi-

dados – Edelcio mostaço, Silvia Fernandes, Christine Greiner e Óscar 

Cornago – que acompanharão a mostra e, ao final, apresentarão suas 

reflexões no encontro “Cena Contemporânea: panoramas críticos”.

Em todas estas frentes, a mostra internacional de teatro de São Paulo cria 

um campo de ações reflexivas paralelas à programação de espetáculos, 

que amplia os olhares para o fenômeno teatral, a forma-

ção política para a discussão do contexto que o provoca e 

com o qual a cena, nas suas estratégias próprias, dialoga. 

K i l  A b r e u  e  
l u c i A n A  r o m A g n o l l i 
CURADoRiA DE oLHARES CRítiCoS

a cena e seu contexto

olhares críticos
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n
esses tempos difíceis, em que o recrudescimento da vio-

lência em todas as suas expressões se faz sentir nas várias 

instâncias da vida, os versos do poeta Carlos Drummond 

de Andrade em Sentimento do Mundo ecoam como um 

manifesto: “Não serei o poeta de um mundo caduco/ tam-

bém não cantarei o mundo futuro./ Estou preso à vida e 

olho meus companheiros./ Estão taciturnos, mas nutrem grandes es-

peranças./ Entre eles, considero a enorme realidade./ o presente é tão 

grande, não nos afastemos». E Drummond completa: «o tempo é a mi-

nha matéria,/ o tempo presente, os homens presentes, a vida presente”.

Realizar um festival internacional de teatro no Brasil atual é um empre-

endimento dos mais desafiadores – não só em razão das esperadas difi-

culdades de ordem prática ou financeira, mas principalmente por conta 

do avanço de um certo pensamento conservador, excludente e autori-

tário tanto nas estruturas de poder quanto nas entranhas da própria so-

ciedade. o teatro, arte realizada no tempo presente por indivíduos pre-

sentes em diálogo com outros indivíduos também presentes, depara-se 

com a exigência de escolher entre os dois caminhos possíveis: aderir ao 

cinismo vigente, que faz barulho a fim de que tudo se embaralhe mas 

não mude de fato, ou confrontar as narrativas dominantes, o vocabulá-

rio imposto, as palavras esvaziadas e a aparência jeitosa e asséptica da 

“ordem” e do “progresso” para provocar ruptura. 

Quando o filósofo francês Jacques Rancière fala em partilha do sen-

sível, refere-se à distribuição dos signos e das imagens, das relações 

entre o visível e o dizível, entre o que se faz e o que se pode fazer 

em um conjunto comum compartilhado. ora, o cinismo tira tudo do 

lugar, porém mantém a hierarquização e a exclusividade na distribui-

ção desse “sensível”. Existe uma aparência democrática que jamais 

se concretiza na prática, posto que tudo continua igual, apesar dos 

slogans, dos panelaços e do desfile de camisas com as cores nacionais. 

A ruptura, por sua vez, promove uma reorganização na partilha dessas 

formas de ver, dizer e fazer. Revela vozes ocultas, identidades margina-

lizadas e temas indigestos.  Renova o fluxo de informação e as próprias 

relações sociais.

Na quarta edição da mostra internacional de teatro de São Paulo, prioriza-

mos, na curadoria do eixo Ações Pedagógicas, atividades que nos façam 

refletir sobre as questões urgentes do Brasil e sobre o discurso que tem 

determinado nosso modo de encarar a realidade nacional. Convidamos os 

artistas que estarão no festival a experimentarem conosco uma “partilha 

do sensível”, fazendo-nos perguntas que nos inquietem e nos tirem do tor-

por. teremos, então, as valiosas contribuições do palestino ihab Zahdeh, 

do libanês Rabih mroué, da sul-africana Ntando Cele, do belga Steven 

Prengels, das alemãs Susanne Kennedy e Johanna Höhmann e dos atores 

chilenos de Mateluna. 

olho meus companheiros: estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças.

artistas do teMPo Presente

m A r i A  F e r n A n d A  V o m e r o
CURADoRiA DAS AçõES PEDAGÓGiCAS

ações pedagógicas
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o
seminário Discursos sobre o Não Dito: racismo e a desco-

lonização do pensamento mantém uma relação de continui-

dade com o ciclo de debates internacional de mesmo título, 

realizado na mostra internacional de teatro de São Paulo 

ano passado, com curadoria de Leda martins, José Fernan-

do Peixoto e Eugênio Lima. Além disso, a presente edição 

foi pensada como um desdobramento de assuntos e problemáticas, 

presentes na peça A Missão em Fragmentos: 12 cenas de descoloni-

zação em legítima defesa (Heiner müller), montada pelo grupo Legítima 

Defesa, com direção de Eugênio Lima, cuja estreia será nesta mitsp. 

A ideia é trazer à tona elaborações poéticas e políticas acerca da “ne-

gritude”, tanto das imagens que gravitam em torno dessa categoria e 

os seus aspectos sociais, políticos e históricos, quantos dos impactos 

da mesma na construção da “persona negra” no âmbito das lingua-

gens artísticas. interroga-se sobre os limites da sua representação no 

campo das artes e sobre as relações que a determinam, pois não se 

pode ignorar o fato de que no Brasil a escravidão foi um elemento es-

trutural e estruturante, e o racismo, seu principal legado. 

o ato único deste ciclo de debates é fazer reverberar outras vozes.

A arte tem um papel central na organização de outros modos de ver 

o mundo. É preciso reinstaurar heterogeneidades. o sistema escra-

vocrata/racista/capitalista/masculino/branco/eurocêntrico se mantém 

ativo à medida em que destitui os outros do direito de se autorrepre-

sentar. É na cultura, na linguagem, na forma de olhar o outro, no apa-

gamento das histórias e na desconstrução dos saberes coletivos que, 

aos poucos, os grupos vão se apartando de suas formas particulares 

de atuar e assim se forja a falaciosa ideia de que há uma única história 

da presença humana na terra. 

Queremos refletir sobre os legados desse sistema de pensamento 

hegemônico, uma cultura de violência e opressão que não pode ser 

eliminada por decreto. É preciso transformar modos de ser e, sobre-

tudo, alterar imaginários.

Um dos nossos objetivos é construir camadas de reflexão sobre os 

desdobramentos da escravidão no Brasil e no mundo e as formas do 

racismo, bem como experimentar formas de descolonização do pensa-

mento, como a desnaturalização do racismo. 

outra questão é discutir a categoria “negro” e suas acepções, seja como ve-

tor de violência e usurpação, seja como vetor de fuga, como “possibilidade 

de redenção do mundo e da vida”, nos termos de Achille mbembe em Crítica 

da Razão Negra. “Negro” pode emergir como signo manifesto da promessa 

de liberdade e igualdade. ou, parafraseando Aimé Césaire, é preciso olhar a 

negritude como um despertar da dignidade, uma atitude proativa que rejeita 

a opressão e a desigualdade e que é também uma revolta contra formas re-

ducionistas de pensamento que produzem um vazio em torno de si como se 

nada mais houvesse além de si próprio, o “Homem Universal”. 

Convidamos para esse ciclo pensadoras que colocam em cheque formas 

de essencialização do outro, criando espaços para a emergência do diver-

so e do divergente, que está sempre sujeito a transformações e novas con-

figurações. Aponta-se para um movimento em direção à ideia de Césaire 

de que a negritude nos conduzirá a nós mesmos: “fulguração intermitente 

do nosso possível devir”. No entanto, para construir esse outro mundo 

possível é necessário restituir, reparar ou fazer justiça àquelxs que pas-

saram por processos de abstração e de coisificação ao longo da história, 

àquelxs cuja humanidade foi roubada.

Uma outra história precisa ser rearticulada, com outros saberes. É necessá-

rio mudar quem organiza a cena. É chegado o momento de alterar o narra-

dxr e junto com elx, a narrativa, assim como é preciso transformar a forma 

de contá-la. o ciclo de debates é uma maneira de fazer reverberar as falas 

dessas pensadoras para que essas possam compor com outras vozes tam-

bém dispostas a continuar na empreitada de construir um outro devir. 

Ser negrx é ser muita coisa. É, sobretudo, uma questão política.

e u g ê n i o  l i m A  e  m A j o í  g o n g o r A
CURADoRiA Do SEmiNÁRio DiSCURSoS SoBRE o Não 
Dito: RACiSmo E A DESCoLoNiZAção Do PENSAmENto

Para reVerBerar oUtras VoZes

seMiNÁrio discUrsos soBre o NÃo dito
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A ASUS é a terceira maior fabricante de notebooks, detentora dos smartphones mais premiados e fabricante das 

mais vendidas placas-mãe do mundo, uma empresa líder na nova era digital. A empresa desenvolve produtos 

que se encaixam perfeitamente às necessidades atuais de casas, escritórios e pessoas. Seu amplo portfólio 

inclui smartphones, notebooks, tablets, componentes para PC, periféricos e servidores.

Comprometida com o Brasil, a ASUS aposta na valorização da cultura em suas diferentes formas e manifes-

tações artísticas e acredita no desenvolvimento humano para a construção de uma sociedade mais criativa e 

inspiradora. É com esse espirito que a ASUS patrocina a mostra internacional de teatro de São Paulo.

 

alexandre Wu   
presidente da asus

Com a missão de valorizar manifestações que fortalecem a identidade brasileira por meio da arte e da cultura 

brasileiras, o itaú Unibanco apoia, pelo quarto ano, a mitsp – mostra internacional de teatro de São Paulo. 

o itaú Cultural – gestor das atividades artísticas e culturais desenvolvidas pelo grupo – e o Auditório ibirapuera 

– gerido pelo itaú Cultural desde 2011 – sediam alguns dos espetáculos e recebem parte das atividades que 

integram a mostra. A ação está alinhada com os demais eventos da programação do instituto que, desde 2014, 

consolida e reforça o envolvimento com as artes cênicas, ampliando sua área de atuação e promovendo a refle-

xão sobre temas atuais. 

Em 2017, o instituto celebra 30 anos e inicia sua agenda anual de exposições com uma homenagem à atriz Laura 

Cardoso, que completa 90 anos de idade e mais de 70 de profissão. outras ações do itaú Cultural podem ser 

conhecidas em itaucultural.org.br. 

milú villela
presidente do itaú cultural

o imaginário contemporâneo oscila entre signos de convergência e divergência. Numa dimensão, generaliza-se 

um tecido comum, em forma de rede, que parece acolher conhecimentos, desejos e valores; em outra, amplia-se 

um embaraçoso vão entre visões de mundo não só antagônicas, mas inconciliáveis. As artes cênicas, não raro, 

investigam essa condição dúbia.

o espaço da cena é catalisador de elementos contrastantes: zona de embates e cruzamentos entre o real e 

outros possíveis. Em sua quarta edição, a mitsp – mostra internacional de teatro de São Paulo – reafirma a 

convicção no poder efetivo do simbólico. Ao reunir experiências artísticas nacionais e estrangeiras dedicadas à 

experimentação, a iniciativa investiga mais uma vez as possibilidades de fricção entre variados contextos criati-

vos, assumindo a poética do risco.

A parceria do Sesc com a mitsp, permanente ao longo da história da mostra, inscreve-se nessa perspectiva. 

Em 2017, acolhe em suas unidades Belenzinho, Pinheiros e Vila mariana obras e ações de cunho reflexivo que 

indagam os públicos sobre os lugares do sensível. As consequências desses diálogos, em meio a tantos desen-

contros, trazem a promessa de novas sínteses.

danilo santos de miranda
diretor regional do sesc são paulo

Chegando à sua quarta edição em 2017, a mitsp – mostra internacional de teatro de São Paulo traz 

consigo inovações e importantes experimentações nas artes cênicas brasileiras. Por isso, tem recebi-

do apoio contínuo da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo desde a sua criação. 

o intercâmbio entre diferentes escolas teatrais e as atividades reflexivas presentes no festival são 

fundamentais para que as artes cênicas brasileiras continuem a produzir resultados tão importantes 

para a cultura nacional, como os que vêm sendo feitos até hoje. 

Assim, a Secretaria da Cultura reforça a satisfação de fazer parte desta parceria com a mitsp, esta-

belecida como um dos principais eventos de teatro internacional na cidade de São Paulo, e deseja a 

todos ótimos espetáculos! 

josé roberto sadek  

secretário Estadual de cultura do Estado de são paulo 

Para um observador atento, não demora muito perceber a vocação cultural da cidade de São Paulo. Aqui, 

na Secretaria municipal de Cultura, vivemos diariamente essa diversidade cultural pulsante! 

A pluralidade de ações espalhadas por toda a cidade, ao longo do ano, forma um calendário de eventos 

diversos, que contempla todas as linguagens artísticas. 

Pela sua relevância no universo das artes cênicas, a mitsp - mostra internacional de teatro de São Paulo, 

que chega à sua quarta edição, é uma das atividades que contribui para esse panorama, promovendo 

uma troca valiosa de experiências entre artistas e produtores nacionais e internacionais. E quem ganha 

com isso é o público, que acessa expressões artísticas interessantes e inovadoras e conhece o que está 

sendo produzido de melhor no Brasil e no exterior. 

Nesse clima, nos dá enorme alegria apoiar a realização de mais este evento. E a abertura ocorre em 

um dos espaços culturais mais emblemáticos da cidade, o theatro municipal de São Paulo, fato que 

nos enche de orgulho. 

andré sturm

secretário municipal de cultura de são paulo



en
sa

io
s



aV
an

te
, M

ar
cH

e!
Fr

A
n

K
 V

A
n

 l
A

e
c

K
e

, A
lA

in
 

P
lA

te
l 

e
 s

te
V

e
n

 P
r

e
n

g
e

ls
(B

é
lg

ic
a

)



“Como em muitos dos trabalhos de Platel para (a 

companhia) les ballets C de la B, a sensação é de 

que toda a vida humana está apresentada no palco. 

Você nunca sabe exatamente para onde olhar. O 

que está acontecendo nas extremidades é sempre 

tão intrigante quanto o que toma o centro do palco. 

Mesmo colocar as cadeiras na sala se torna um 

fascínio. É um espetáculo em que as lacunas falam 

tão eloquentemente quanto a ação e a bagunçada 

humanidade transborda através do palco”. 

tHE GUARDiAN

FotoS PHiLEDEPREZ
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Avante, Marche! é uma coprodução das companhias belgas les ballets C de la B e 
NtGent, ambas sediadas em Gante, onde o espetáculo estreou em 22 de abril de 
2015. o espetáculo é inspirado por uma tradição de grupos de música e bandas de 

metais e sopro que marcam identidades culturais e vidas de diferentes comunidades do 
planeta há décadas. A montagem reúne novamente o trio de diretores Alain Platel, Frank 
Van Laecke e Steven Prengels após a concepção compartilhada em Gardenia (2010), to-
cante obra criada com oito atuantes transformistas e travestis entre 60 e 70 anos de idade 
e um jovem ator bailarino.
os nove de Gardenia bailavam, atuavam, cantavam e dublavam suas vidas e sonhos de uma 
comunidade, seus sentimentos de pertencimento, suas identidades. tribos. os performado-
res do elenco e da banda de Avante, Marche! integram ao espetáculo um grupo musical de 
cada cidade onde juntxs dançam, interpretam, tocam e trazem sua alquimia artisticamente hí-
brida ao palco, para apresentar outra coletividade, a das bandas e clubes de música. Segundo 
o press release da obra, os três diretores abordam o universo desses grupos de música, 

a partir de uma perspectiva de ‘sociedade em miniatura’, uma integração baseada em seus pró-
prios méritos: um coletivo de indivíduos muito diferentes entre si que buscam manter-se num 
único e distinto andamento; uma organização que se mantém da melhor maneira possível - por 
vezes, pelo método de tentativa e erro – e, como tal, representa uma metáfora para a nossa 
sociedade como um todo (2017). 

As artes metaforizam em suas distintas poéticas a existência humana, por meio da obser-
vação de grupos maiores ou comunidades menores; metonímias de comportamentos que 
compõem o caos humano e nossas aventuras no planeta, como no espetáculo que a mitsp 
traz ao país pela primeira vez. Seguindo o material de Avante, Marche! para imprensa,  

os que estão familiarizados com as individuais e variadas criações de Van Laecke ou platel 
sabem que ambos os diretores são extremamente sensíveis tanto à força como à fragilidade 
de todos os sentimentos de coletividade, assim como ao papel que a música pode desempen-
har. [...] prengels, com quem eles criaram a maravilhosa Gardenia, em 2010, tem um minucioso 
conhecimento desse mundo musical e seu repertório. mas o mundo de uma banda de metais 
também invoca outras associações. Contendas entre povoados, casos amorosos, conflitos gera-
cionais, ambições, frustrações... – histórias e anedotas que poderiam, certamente, preencher 
uma temporada inteira de teatro. Van Laecke, platel e prengels buscaram a essência da história 
que queriam contar nessa abundância de narrativas (2017). 

No caso específico de Platel (1956), pode-se dizer que essa sensibilidade às microcoletivi-
dades e à abundância de potenciais narrativos em suas micropolíticas permeia a trajetória 
do diretor belga há décadas, arrancando da invisibilidade naturalizada, temáticas como pira-
taria globalizada, pobreza, sexismo, racismo, xenofobia, classismo, ageísmo, necessidades 
especiais, pedofilia, opressão de gêneros e transgêneros, exclusão ou supressão de direitos 
individuais e sociais (de todas idades, etnias e nacionalidades, variadas como as de seus 
elencos e parcerias, seja na Bélgica, Burkina Faso, Congo, Vietnã ou Palestina). 
tive prazer ímpar ao conhecer a obra de Platel em Londres em 1998, data da estreia de Iets 

op Bach, emoção repetida no ano seguinte em Barcelona com Allemaal Indiaan (1999), da 
trilogia compartilhada com o dramaturgo e conterrâneo Arne Sierens (1959).1 No primeiro 
espetáculo, um octeto de cordas e sopros toca Bach e embala a dissecação artística do coti-
diano de uma companhia que poderia ser considerada de teatro-dança, mas com momentos 
de circo, performance arte, música eletrônica, ativismo e um ou outro sucesso pop. A segun-
da obra igualmente nos tornava voyeurs, envolvidos no dia a dia de duas famílias nativas, na 
periferia de uma metrópole europeia, nas duas casas geminadas de dois andares erigidas 
no palco, com suas intimidades expostas na retirada literal da quarta parede da construção 
cenográfica hiper-realista. Com as duas obras, les ballets C de la B (criada em 1984 por Alain 
Platel com amigxs e familiares seus) firma, nos derradeiros anos do século passado, uma 
trajetória internacional marcada por criações artisticamente interdisciplinares, que transitam 
entre diferentes linguagens artísticas e materializam em cada obra um espaço tempo cheio, 
dinâmico e híbrido. Passados mais de 30 anos, Platel mantém-se como referência interna-
cional de pesquisa artística que refuta acomodação ou conformismo. Suas incursões indis-
ciplinadas se renovam em cada outra temática ou colaboração, cada novo processo e cada 
resultado estético – como podem comprovar suas incursões nos filmes de dança na década 
passada e as intermídias cênicas desta década como Out S Context – for Pina (2010), C(h)
oeurs (2012), Coup Fatal (2014), Tauberbach (2015) e/ou Nicht Schlafen (2016), entre outras.2

Cada uma dessas montagens poderia possibilitar diferentes entradas para a arte sem frontei-
ras fixas de Platel.  C(h)oeurs é apresentado pelo site do les ballets C de la B, como “o maior 
projeto de Platel”.3 o espetáculo reúne dez dançarinxs atuantes, duas crianças e o grande 
coro e orquestra sinfônica do teatro Real de madri, em seu amplo palco vazio, margeado ao 
fundo de coxia a coxia por larga escadaria, sobre a qual uma rotunda de faixas de material 
fosco transparente desaparece no urdimento. A encenação de Platel e a direção musical de 
marc Piollet tentam e conseguem dar à massa coletiva o protagonismo de solista. o coral 
com sessenta vozes atua e dança Giuseppe Verdi e Richard Wagner, assim como o corpo 
de baile canta com o coro ou interpreta árias dos compositores – a cappella, acompanha-
dos pela orquestra ou por citações em off e paisagens sonoras adicionadas por Prengels. A 
sociedade em miniatura em C(h)oeurs é o próprio grupo assemblado na produção, quando 
mais uma vez o provocador humanista Platel reafirma sua crença na potência de transfor-
mações do “perigosamente belo” que um coletivo pode alcançar. Ele também recoloca suas 
interrogações sobre a responsabilidade do indivíduo no meio da massa e o papel do amor 
(tão idealizado na ópera) e das emoções, em um ensemble. 
Sem dissociar ética e estética, o site do les ballets C de la B enfatiza uma persistência em 
manter seu princípio fundamental de viabilizar uma plataforma para “artistas de várias dis-
ciplinas e backgrounds” em processos criativos dinâmicos,  cujo resultado é uma “‘mistura 
única de visões artísticas’ que resiste a classificações, mas que poderia ser distinguida como 

1  Iets op Bach poderia ser traduzido como Algo sobre Bach ou Uma coisinha sobre Bach. Allemaal Indiaan 
como Todo mundo índio ou Todos índios. Agradeço a tradução da bailarina belga radicada em Brasília, Dorka Hepp. os 
dois títulos originais estão em flamengo, um dos três idiomas oficiais do Reino da Bélgica, ao lado do francês e alemão. 
o flamengo é falado predominantemente na região mais rica do país, Flandres, ao norte, onde se situa Gante. o francês 
é mais falado ao sul, na região da Valônia, onde uma pequena parte da população no leste fala alemão. Bruxelas é a 
terceira região do país, diferenciada por seu bilinguismo flamengo-francês. Esse pluralismo cultural também gera atritos 
entre separatistas e nacionalistas, no seio dos mais de 11 milhões de belgas (censo de 2013).
2   A maioria dos espetáculos aqui citados tem trechos disponíveis na internet. interessante destacar que 
Tauberbach foi inspirado pela lógica singular e contundente da catadora de lixo brasileira Estamira e pelo documentário 
homônimo de marco Prado, lançado em 2004. o título tem a tradução literal de “Bach surdo” e também é o nome do 
projeto do artista polonês Artur Zmijewski que trabalha com pessoas surdas cantando Bach e integra a composição e 
citações de tauberbach.  A montagem também repete a colaboração entre os diretores Platel e Prengels.
3  Disponível em www.lesballetscdela.be/. Acesso em 16 Jan 2017. Pode ser acessado em sua íntegra em 
www.youtube.com/watch?v=LiyvKGWQnmc. o neologismo no título desta obra brinca com a junção das palavras em 
francês coeurs (corações) e choeurs (coros). As traduções livres das citações de sites e publicações estrangeiras neste 
artigo são minhas, com a revisão de Stella Staveland, a quem agradeço.

esta danÇa é Para todxs, eM UM MUndo 
qUe taMBéM o deVeria ser. aVante, 
MUndão, caMinHeMos!

F e r n A n d o  P i n h e i r o  V i l l A r
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Para Barthes, a interdisciplinaridade é materializada em um ‘mais além’ das disciplinas que 
compuseram os escambos e resultaram em uma outra disciplina ou interdisciplina (pacifi-
camente ou não). Seu conterrâneo, o antropólogo marc Augé, nos lembra que “tais trocas e 
interações são comuns na história das disciplinas – e a constituem”, compondo “uma tensão 
intelectual insuperável, encontrável em numerosas manifestações na história das trocas en-
tre as disciplinas, na história da história, e na história das ciências sociais em geral” (1999, 2). 
interdisciplinaridade ultrapassa a multidisciplinaridade que congrega diferentes disciplinas 
sem promover trocas ou diálogo entre as mesmas, como a maioria de nossas escolas brasi-
leiras e de outras nacionalidades exemplificam, em choque frontal com nossas culturas híbri-
das e interterritorialidades contemporâneas. As artes contemporâneas demandam impulsos 
por outras categorizações, mas também denunciam a falibilidade de demarcações autori-
tárias sobre disciplinas, sobre interdisciplinaridades, sobre artes. Entretanto, ignorar esta 
moldura conceitual de artes híbridas significaria desconhecer uma das principais chaves que 
caracteriza uma miríade de poéticas contemporâneas contundentes, como a de Platel.
o diretor autodidata é referência internacional inconteste de poéticas indisciplinadas que 
instigam as artes de forma contínua em nosso século atual e no passado, com suas mesti-
çagens, antidisciplinas, intermídias, fusões, hibridismos e fricções, entre outros termos antes 
das ‘umídias’ (moistmedia), que Roy Ascott cunha no final do século xx para delimitar as 
trocas interdisciplinares entre o mundo seco da virtualidade e o mundo molhado da natureza 
(1999). Entretanto, essa pulsão interdisciplinar poderia nos remeter a rituais ancestrais mile-
nares, ou à pandisciplinaridade sonhada por Piaget. outras nuances e processos artistica-
mente hibridizados acontecem nos festivais gregos ou nos circos romanos; nas instalações 
festivas de Alberti, Bernini e Da Vinci para as extasiadas cortes da Renascença italiana; nas 
contribuições específicas do circo teatro brasileiro no século xix, e na busca de Richard 
Wagner da obra de arte total (gesamtkunstwerk) e do comunismo nas artes, que o músico 
saxão discutia com Friedrich Nietzsche.  o ataque às convenções da plateia, da crítica, das 
linguagens e dos próprios artistas explode nas Vanguardas Históricas e a indisciplinaridade 
é radicalizada por simbolistas, Loïe Fuller, futuristas, dadaístas, expressionistas, construti-
vistas, Bauhaus e/ou Antonin Artaud, entre muitos outros e outras artistas, movimentos e 
escolas ocidentais das três primeiras décadas do século xx. Do oriente, o teatro- dança 
balinês encantaria Artaud, assim como a ópera e o circo da China impulsionariam pesquisas 
e procedimentos poéticos de Vsevolod meyerhold, Serguei Eisenstein ou Bertolt Brecht, en-
tre outros expoentes da primeira metade do século xx, que por sua vez também detonariam 
influências e transformações nas artes orientais, com sua tradição de gêneros artísticos hí-
bridos como também nos evidenciam há séculos o kabuki, o teatro nô e/ou o kathakali. Sem 
esquecer a fundamentação transdisciplinar do Natya-Sastra, ignorado por tanto tempo em 
nossas formações eurocêntricas/deformações colonizadas, mas talvez uma primeira defesa 
teórica da interdisciplinaridade entre as artes da cena.9

o neodadaísmo performático do grupo Gutai (1954-72), o Butoh de tatsumi Hijikata e Ka-
zuo ohno em 1959, as criações de Su-ji terayama e seu multifacetado coletivo tenjo- Sajiki 
(1967-83) ou o Sankai Juku (1975) mostram a continuidade da transgressão de fronteiras 
artísticas no oriente, na segunda metade do século xx, chegando aos nossos dias. Em di-
ferentes cidades orientais e ocidentais, as Vanguardas modernas configurariam o chamado 
pós-modernismo nas artes, que segundo Nick Kaye “acontece como instável, ‘teatral’ e, em 
certo sentido, como evasões ‘interdisciplinares’ de definição e fundamentação”. Categori-
zar artes nesse contexto da chamada pós-modernidade para o professor da University of 

9  o Na-tya-Sa-stra pode ser traduzido como um manual para artistas cênicos, ou um tratado para atores. Ele te-
ria sido escrito por Bharatamuni, também chamado de Bharata, que possivelmente foi um ator. Pesquisadorxs e scholars 
indianxs divergem sobre a época de Bharata e do Na-tya-Sa-stra, em um escopo temporal que pode variar de 500 anos 
a.C. a 400 anos d.C.. 

algo assim como um estilo house (popular, anárquico, eclético, engajado).”4 A house music 
é um dos estilos de música eletrônica que embala danças ou coreografias de jovens e mais 
experientes em boates, clubs, discotecas, festas, teatros, palcos, desde a década de 1980 e/
ou em raves mais popularizadas na década seguinte.5 As terminologias específicas da dança 
ou do teatro parecem ser preteridas pelo coletivo belga, propenso a  um alinhamento mais 
desejável com um gênero de outra disciplina artística, da música eletrônica contemporânea 
– para dançar e materializar um espaço-tempo coletivo ímpar, um sentido de comunidade, 
retornando a outros territórios artísticos perpassados pelas poéticas mestiças de Platel, Van 
Laecke (1958), Prengels (1978) e das companhias belgas integradas em Avante, Marche!.
Esse trânsito anárquico, sensual, sensível, pop e radical entre diferentes linguagens artísticas é 
engajado na inclusão e na defesa da diversidade e multiplicidade humanas – expresso nitidamente 
no leitmotiv da companhia: “Esta dança é para o mundo e o mundo é para todxs”.6 Em um mundo 
em que a desigualdade aumenta nos dois hemisférios e retrocede a padrões do século xix, Platel 
enfatiza o transgredir de supostos limites artísticos assim como prioriza a superação da exclusão:

O que me interessa é a maneira como cada um de nós, rico ou pobre, alto ou baixo, vive e sobre-
vive. acho que isso sintetiza muito bem meu processo artístico. tenho sempre trabalhado com 
gente muito diferente: profissionais, amadores, dançarinos, atores, cantores, crianças, adultos, 
travestis velhas, pessoas surdas, etc.. […] minha meta não é necessariamente permitir que pes-
soas marginalizadas resgatem seus lugares no mundo ou dar visibilidade às pessoas excluídas. 
mas se meu trabalho é uma oportunidade para o público pensar sobre as margens da sociedade 
e sobre exclusão, fico contente com isso (2014).7

Esse trânsito poética e politicamente radical é responsável por plateias de faixas etárias 
diversas que se mantêm e se renovam nos diferentes países e continentes por onde o reper-
tório do artista cênico belga tem passado.8 E também pode ser responsabilizado por uma 
persistente dificuldade em categorizar as obras de Platel, especialmente por críticxs que 
ainda partem de trincheiras puristas e defasagens estéticas. 
Para Roland Barthes, “é precisamente esse desconforto com classificação que permite o diag-
nóstico de uma certa mutação”, indicando o início efetivo da interdisciplinaridade que é de-
senvolvida “quando a solidariedade das velhas disciplinas é derrubada” e plenamente concre-
tizada no encontro de “um novo objeto e uma nova linguagem” (1977, 155).  Disciplina poderia 
ser entendida como conceito redutor ou contraditório, se associado a castigo e punição; ou 
anacrônico, se comparado ao indisciplinado, ao anárquico ou ao antidisciplinar que caracteriza 
numerosas poéticas das artes contemporâneas como a de Avante, Marche!. Baseado no pe-
dagogo Jean Piaget, o artista visual e meu colega no instituto de Artes da Universidade de Bra-
sília, Gê orthof descreve disciplina como um campo específico de conhecimento, com seus 
próprios procedimentos, métodos e conteúdos (1994, 3). A escolha desta definição de orthof é 
deliberada por sua abertura conceitual que abrange as artes sem restringir a expansão de suas 
fronteiras e territórios, como linguagem e conceito em permanente transformação.

4 Disponível em www.lesballetscdela.be/. Acesso em 16 Jan 2017. 
5 Das origens no underground dos guetos negros, latinos e gays às pistas mais elitistas e reverberação na 
indústria musical de considerável parte do mundo, o gênero musical eletrônico por excelência desenvolveu-se paralela-
mente a conquistas tecnológicas para o samplear, editar, compor e criar música, podendo dispensar meios tradicionais 
de fazer música e contar com uma pletora de materiais musicais a serem mixados, acelerados, conjugados, friccionados, 
hibridizados. mantém-se o objetivo maior da dança, do transe coletivo, da experiência comunitária do encontro, do ritual 
resgatado e da celebração de corpos que se soltem ao fluir e fruir da música juntxs. Agradeço a consultoria sobre a house 
music ao DJ paulista Francisco (Francis Etto) Soares.
6 “This dance is for the world and the world is for everyone.”
7 www.festival-avignon.com/lib_php/download.php?fileiD=1689&type=Fle&round=42851087 
 Acesso em 31 Jan 2017.
8 Les ballets C de la B não se apresentam em israel por discordar da opressão ao povo palestino, como outrxs 
artistas e pensadorxs que integram o boicote artístico-cultural contra o país.
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Exeter seria “caracterizar o que é rompedor de categorias e categorizações, e que encontra 
sua identidade por meio de evasão e ruptura de convenções” (1994, 3). Da evasão e ruptu-
ra de convenções estéticas do século passado resultaram outros gêneros artísticos, como 
performance art, teatro dança, vídeo dança, teatro performance, novo circo, ciberdança, 
teleperformance e outras artes computacionais.  A peça e filme E se elas fossem pra Mos-
cou? (2014) da diretora de teatro e cinema Christiane Jatahy e sua Companhia Vértice (2004) 
configuram um díptico cênico-fílmico, uma dupla experiência poética que talvez pudesse ser 
melhor abarcada dentro de um outro gênero artístico ou intermídia – o teatro cinema – que a 
realizadora carioca parece ter alcançado.
Esta brevíssima perspectiva histórica aqui vertiginosamente resumida – de práticas e modos 
de significação artisticamente interdisciplinares por séculos que continuam transformando-
-se em nossos dias – pode nos remeter ao protesto de pensadores como milton Santos, 
Bruno Latour, Zygmunt Bauman, Ana mae Barbosa, Néstor García Canclini e/ou Edgar mo-
rin, entre tantxs outrxs que questionam tradições herdadas da modernidade e mantidas em 
nossas construções epistemológicas, que ainda preferem partir de conceitos puros ao invés 
de conceitos híbridos, interterritoriais, mestiços, complexos, líquidos. Assim sendo, críticas 
que insistem em tais enfoques puristas, categorizações colonizadas, acomodação estética 
ou trincheiras monodisciplinares continuarão com suas dificuldades para abordar parte sig-
nificativa das poéticas contemporâneas, como a de Platel. 
Em entrevista publicada antes da estreia de C(h)oeurs, o diretor belga responde ao questio-
namento do site espanhol Danza Ballet, se ele verdadeiramente acreditaria na paixão verdia-
na ou no arrebatamento wagneriano “em tempos tão frios como os que estamos vivendo”:

Bom, sempre há paixão no que faço. Não tenho medo do sentimentalismo, ainda que 
lute constantemente contra ele. também entendo perfeitamente a força da música de 
Verdi e da ópera em geral. A ópera é uma das poucas formas de arte que não teme mos-
trar as emoções abertamente. [...] Verdi e Wagner viviam em uma época de convulsões 
em que florescia a paixão. E essa paixão era usada para evocar sentimentos de perten-
cimento e de associação. Verdi e Wagner viviam em países que ainda não eram nações. 
À itália e à Alemanha de então podemos comparar a Europa de hoje. Permaneceremos 
juntos ou nos separaremos? São as grandes perguntas geopolíticas de sempre. Jun-
tos ou separados também é o tema central da apresentação: bailarinos versus coro, o 
indivíduo versus a massa. o inconsciente versus o racional. ter voz própria ou não. o 
atraente da exclusão. Não foi tão difícil recompilar imagens para evocar estes concei-
tos, elas estão na mídia (2012).10

A maioria de nossa mídia nativa é igualmente pródiga nessas imagens e conceitos, 
dentro da especificidade e seletividade aéticas que a desregulação inconstitucional e 
abusiva permite por aqui. Um Chernobyl cultural naturalizado há décadas, com suas 
sequelas, blindadas de acordo com o interesse de poucas famiglias midiáticas ou ex-
postas em nosso país nas colorações abjetas pelo “atraente da exclusão” atacado por 
Platel. A expansão dessa dessensibilização na Europa motiva as proposições   estÉti-
cas do diretor:

Eu tenho frequentemente denunciado e destacado coisas que me revoltam no mundo. o 
que hoje eu procuro, por meio tanto do teatro como da dança, seria um novo caminho 
para me rebelar. Acredito que hoje alguém possa se rebelar, e ser subversivo, não ao se 
explicar porque está se rebelando, mas sim ao expressar um amor à vida que se oponha 
à pobreza – um amor que nos parece estar em falta aqui, na Europa (2014).11

10  Disponível em www.danzaballet.com/entrevista-al-coreografo-alain-platel-a-poposito-de-choeurs/. Acesso 
em 20 Jan 2017.
11 www.festival-avignon.com/lib_php/download.php?fileiD=1689&type=Fle&round=42851087. 
 Acesso em 31 Jan 2017.

Na crise de certezas da representação e de significados que caracteriza a chamada pós-
-modernidade, vivemos um momento planetário de escolhas perigosas e de exacerbação 
desumana do individualismo, com pouco altruísmo, senso de alteridade ou do “amor à vida 
se opondo à pobreza”, na Europa ou aqui. teleguiadas por um sistema financeiro interna-
cional que alastra desigualdades e desestabiliza democracias, pirotecnias econômicas ana-
crônicas transformam os meros atores e atrizes com suas entradas e saídas de cena (das li-
nhas shakespearianas) em figurantes e extras descartáveis e sem escapatórias, para ganhos 
exorbitantes de poucos solistas. Canastrões, dramaturgias perversas e performões por mais 
bilhões de dólares, euros, yuans, reais, poder. Liberdade para quem puder pagar, igualdade 
“pra quem pode” e fraternidade entre “os mesmos”: nossa modernidade hipócrita. E no fade 
out de luzes assustador, bilhões de pessoas tateiam nas coxias, com medo da queda no 
fosso eminente da hipomodernidade. Ao citar marguerite Duras afirmando que “democracia 
autêntica é compartilhar um dia com sete bilhões de pessoas o fim do mundo”, o diretor bel-
ga postula que a visão da escritora francesa 

pode ser fatalista, mas também demonstra que, apesar de nossas diferenças, somos 
todos iguais. Estamos na mesma situação e por isso há que se perguntar: que fazemos 
das nossas vidas? Não se pode depender de outros ou de um ser supremo para se tomar 
decisões. Sempre temos a possibilidade de escolher o que queremos fazer (2012).12 

Nos domínios das pós-verdades, do lawfare e das fake news a manipular escolhas, consci-
ências e inconscientes colonizados, o mercado toma o lugar da cultura e, insatisfeito, quer 
ser maior que estado, nação, identidades e sensos de pertencimento. Especialmente os 
contrários aos seus objetivos, em proporção e ganância jamais vistas nas etapas anteriores 
do capitalismo mundial. Na contramão do irresponsável pacto da mediocridade e da nega-
ção, Platel persiste em acreditar na força de coletivos artísticos que possam propor outras 
escolhas e transformações, resistindo pelos princípios humanos da liberdade, igualdade e 
fraternidade para todxs: 

Um grupo sempre tem algo tentador. Existe o desejo de pertencer ao grupo, mas também 
existe o temor de se perder a personalidade quando se pertence a ele. Em uma fração de 
segundo, a massa pode virar-se contra você. [...] o coro e a massa refletem de maneira 
natural as revoluções populares, desde a revolução das Batatas Fritas na Bélgica13 até o 
movimento ocupa Wall Street ou a primavera árabe. Sobretudo a revolução no Egito me 
impactou. tinha algo de fanático, mas logo se diluiu. A história nos ensina que a revolução 
sempre devora seus filhos. E eu me pergunto: que tipo de trabalho os indignados terão 
daqui a uma década? Qual será seu lugar no sistema? Estou convencido de que as mu-
danças se farão lentamente e de maneira paulatina. Nunca de maneira radical, não de um 
dia para o outro porque isso não passa de utopia. Como ser humano, mas também como 
profissional, me sinto mais identificado com o consenso e não tanto com a obstrução. 
Por isso, a própria Bélgica me parece um experimento fantástico. A situação política nos 
obriga a encontrar um modus vivendi (2012).14 

12  Disponível em www.danzaballet.com/entrevista-al-coreografo-alain-platel-a-poposito-de-choeurs/. Acesso 
em 20 Jan 2017.
13  Em 17 de fevereiro de 2011 a Bélgica completou 249 dias sem governo, igualando e posteriormente ultrapas-
sando o desgoverno no iraque em 2009. Nas eleições de junho de 2010, os seis principais partidos do parlamento belga 
não conseguiram compor um governo de coalização, na instabilidade da crise sócio-política provocada por proposta de 
reforma do sistema federalista e mais autonomia para as regiões de Flandres, Valônia e o enclave bilíngue de Bruxelas, 
reacendendo atritos entre separatistas e nacionalistas. os protestos e manifestações contra o impasse político aconte-
ceram em todo o país, com o movimento sendo jocosamente nomeado por organizações estudantis como a Revolução 
das Batatas Fritas, alimento predominante nos hábitos alimentares belgas. Em Gante, dentre as várias mobilizações 
relâmpago no país, houve um strip tease coletivo de 249 universitárixs. Somente em dezembro de 2011 a monarquia 
parlamentarista elegeu um novo primeiro ministro, o primeiro chefe de governo francófono desde 1974.
14  Disponível em www.danzaballet.com/entrevista-al-coreografo-alain-platel-a-poposito-de-choeurs/. Acesso 
em 20 Jan 2017.
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indisciplinaridades artísticas e Platel dizem tanto sobre estilos de criação quanto sobre mo-
dos de ser e estar no mundo. Ao definir sua arte coreográfica como “dança bastarda”, Platel 
a explica como “movimentos que emergem quando os performers rastejam para aquela 
parte de suas cabeças que a civilização ainda não alcançou” (2014).15 Essa proposta deco-
lonialista do diretor indica uma dança sem um pai teleológico, de diferentes pais e mães, 
uma paternidade compartilhada entre ele, seus performers e/ou coautorxs, questionando 
hierarquias cristalizadas, excludentes e sem propositividade. o explorar sem reservas de 
todos os territórios artísticos nas assemblagens em movimento de Platel, também prati-
ca um desejo por uma terra sem fronteiras ou muros – internacional, inclusiva, plural. Ao 
batalhar pelo protagonismo do coletivo e pela criação participativa, Alain Platel tenta uma 
microdemocracia que – ao invés da chamada civilização – dispensa o apocalipse nuclear 
para, inócua e tragicamente tarde, se manifestar autêntica. 
Avante agora, mundão, caminhemos adiante. Contra os azedumes do mundo avessos ao 
nosso viver poeticamente. Podemos.
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15  Disponível em  www.impulstanz.com/en/videogallery/aid2311/. Acesso em 24 Jan 2017.
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“Mroué, 40 anos, pertence a uma unida geração 

de artistas, escritores e cineastas que recolocou 

Beirute no mapa cultural a partir do fim da guerra 

civil, em 1990. Eles aprenderam a se mover às 

margens da sociedade dominante, esforçando-

se para criar obras de precisão formal e visão 

política com a menor interferência possível 

do frágil e dividido governo do Líbano. (...) 

Poucos diretores de teatro ativos na década de 

1980 se apresentam em Beirute atualmente. 

Mroué e Saneh (Lina Majdalanie, parceira de 

trabalho e esposa de Rabih Mroué) ajudaram a 

sustentar o teatro libanês, impulsionando-o à 

esfera da performance. Com uma série de peças 

performativas, formalmente inventivas e afiadas, 

eles são para Beirute o que o Wooster Group é para 

Nova York: uma mistura de inovação de vanguarda, 

complexidade conceitual e urgência política (...)”.

tHE NEW yoRK timES

FotoS JEVA GRiSKJANE



3 8 3 9

Em Cavalgando Nuvens, de Rabih mroué, tudo aparenta transformar-se constantemente. 
o que, a princípio, parece ser uma biografia de seu irmão, yasser - que sobreviveu à bala 
de um atirador em Beirute, em 1987 - torna-se uma história de família e, posteriormente, 

uma história coletiva. o papel de yasser passa por três registros: o personagem, a pessoa real 
e a pessoa que assiste a ambos. E, como acontece com muitas das obras de mroué, a íntegra 
da narrativa continuamente alterna fatos e ficção. o trabalho é apresentado em fragmentos, 
relatados por yasser, e através de vídeos pré-gravados, imagens e textos. “Porque é uma 
história composta de fragmentos, e é uma história não linear, cada espectador decodifica o 
quebra-cabeça da forma que ele, ou ela, gostaria de fazer”, diz mroué. Em recente conversa 
com o curador belga Cis Bierinckx (ex-curador da Walker Film/Video), mroué discute a relação 
entre Cavalgando Nuvens e suas obras anteriores - incluindo Revolução em Pixels, apoiada 
pela Walker -, assim como conceitos de fato, ficção, ausência, biografia e linguagem. 

cis BiErinckx Vamos começar falando sobre “dúplice disparo”, um termo que você usou em 
relação a alguns de seus trabalhos em vídeo - a ideia de disparar uma arma e disparar uma 
câmera de filmagem.  Você pode nos explicar isso? 
raBih mroué Sim. Falei pela primeira vez em “dúplice disparo” em Revolução em Pixels, que 
apresentei no Walker Art Center, em 2011. É um trabalho inspirado nos vídeos feitos com os 
smartphones dos manifestantes no início da revolução na Síria. Eles filmavam e, através de 
suas câmeras, perceberam que estavam na mira de um dos atiradores, um dos brutamontes 
do regime, e essa pessoa os observou de volta. Esse contato visual é detectável porque o as-
sassino que segura a arma está olhando diretamente para a lente. Então, quando vemos esses 
vídeos, a impressão real é de que há contato visual conosco, os espectadores.

cis BiErinckx Você apresentou Revolução em Pixels juntamente com Looking for a Missing 
Employee no Walker, certo?
raBih mroué Certo.

cis BiErinckx Falando sobre pessoas desaparecidas, a ausência das pessoas é também uma 
questão recorrente em seu trabalho. Em 33 RPM, por exemplo, não há pessoas no palco, ape-
nas máquinas. Qual o significado dessa ausência das pessoas na concepção do seu trabalho? 
raBih mroué A ausência foi um tema importantíssimo no meu trabalho por muitos anos, talvez 
porque faça teatro e o teatro refere-se à ausência. Por exemplo, quando alguém está interpre-
tando Hamlet, o verdadeiro Hamlet está ausente e o ator está tentando substituí-lo. Portanto, 
há sempre essa ausência - a persona real do ator se apresenta como Hamlet enquanto Hamlet 
está ausente. Há também uma história muito forte - a história moderna do Líbano – um período 
em que por volta de 17.000 pessoas desapareceram durante a guerra civil [1975-1990]. Ainda 
hoje ninguém sabe onde estão. Ninguém sabe se há cadáveres ou não, eles simplesmente 
desapareceram, e nós convivemos com a negação dessas 17.000 pessoas. 
Então, para mim, tudo é sobre a ausência. Acredito que a ausência é muito potente, porque 
comporta a promessa de que algo está vindo, ou voltando. A ausência não está morta. A 

RECONSTRuINdO FRAgMENTOS:  
Rabih Mroué em Cavalgando Nuvens*

ausência é alguém ou algo que está suscetível de aparecer - algo em estado de latência. 
(meus amigos Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, ambos artistas com os quais colaborei, 
escreveram sobre latência recentemente, um texto inspirador. De fato, é um tema que muitos 
escritores e artistas libaneses têm considerado, obviamente por causa da história violenta do 
Líbano). A latência pode ocorrer a qualquer momento e surpreendê-lo inesperadamente ou 
talvez nunca será manifesta. o interessante da ausência é que o ausente está neste estado, 
o estado de estar aqui, mas não podemos vê-lo. Está em um estado de entre-intermediaria-
-mente, entre mortos e vivos. Quando uma pessoa está neste estado, nunca sabemos quando 
ele, ou ela, aparecerá. Não podemos declarar a morte porque, se assim fizermos, o ausente 
não estará mais ausente porque ele, ou ela, estará morto. ou, se declararmos que algo que 
perdemos está perdido e o substituirmos por um novo, esquecendo o anterior, nós metafori-
camente matamos a ideia de esperar algo voltar. 

cis BiErinckx Eu estava conversando com Sanja mitrovich - não sei se você conhece o tra-
balho dela, ela é de Belgrado - sobre a peça que ela está fazendo acerca de permanecer ou 
partir. Sanja partiu quando o conflito lá começou e ela ainda está em conflito. Sei que há sem-
pre essa discussão nos círculos intelectuais: se você realmente quer fazer algo, você deveria 
permanecer, mesmo se seu país estiver em conflito. Qual é a sua opinião sobre esta qualidade 
de permanecer e partir? Porque sei que você ainda passa muito tempo em ambos os países, 
na Alemanha e no Líbano. 
raBih mroué  Há mais de dois anos, moro em Berlim, mas isso não é consequência de ...

cis BiErinckx estar fugindo.
raBih mroué Sim. Não foi um estado de urgência no Líbano, ou uma guerra, que me fez deixar 
o país. Eu parti porque ganhei uma bolsa na Freie University e permaneci aqui, embora ainda 
visite Beirute. mas, voltando à artista que você mencionou, Sanja: acredito que a arte precisa 
de motivação. Artistas precisam de estímulo. Eles precisam de material. Porém, no momento 
de produzir obras de arte, acredito que necessitamos de tempos de paz. Penso que produzir 
durante uma guerra não é impossível, mas é extremamente difícil. Vivenciei isso durante a 
guerra. Durante a guerra há um tipo de estado de urgência que faz você olhar para o básico da 
vida e, à vista disso, a arte se torna um luxo. outras coisas também se tornam luxuosas, como 
ler, por exemplo. E contemplar. E escrever. o que for. Porque você precisa viver. Você precisa 
apressar-se para conseguir a sua comida, água, combustível, gás. Na guerra, há condições 
muito difíceis de vida e as pessoas lutam para sobreviver. Assim, nesse sentido, a guerra e os 
senhores da guerra estão nos roubando este tempo, este tempo que nos torna seres huma-
nos. E com “seres humanos”, refiro-me ao tempo para descansar, pensar, escrever, contem-
plar, ser diferente e nos distinguir dos animais em nossa definição absoluta.

cis BiErinckx muitas das suas obras estreiam na Europa; sua peça mais recente, Ode to Joy, 
por exemplo, estreou em munique antes de viajar para o Líbano. Quão diferente é para você 
se apresentar para o público de munique ou para o público de Beirute?
raBih mroué Não é a primeira vez que a estreia não é em Beirute. Por exemplo, Cavalgando 
Nuvens estreou em Roterdã, em 2013. E a estreia de How Nancy Wished that Everything Was 
an April Fool’s Joke foi em tóquio. Who’s Afraid of Representation se apresentou primeiro em 
Berlim e acredito que estreei outras obras fora do meu país. E depois se apresentaram na 
minha cidade, Beirute.
trabalho com a Associação Libanesa, Ashkal Alwan, que sempre organizou e apoiou os meus 
trabalhos e buscou locais para as apresentações. Porque, por muitos anos, Lina [majdalanie, 
uma colaboradora frequente] e eu nos recusamos a ir ao Departamento de Censura, a fim de 
obter uma autorização para apresentar as nossas obras. Por lei, no Líbano, os artistas têm que 
solicitar essa autorização. mostramos-lhes o texto. Eles censuram o texto e, antes da aber-
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tura, assistem ao ensaio geral para também desaprovar aspectos visuais da peça. isso vale 
apenas para cinema e teatro. Então, há muitos anos, decidi não passar pelo departamento 
de censura, para me livrar disso e me concentrar na autocensura, o que, a nosso ver, é muito 
mais arriscado de encarar. É fácil dizer: “oh, sou censurado no meu país”. Ninguém diz: “oh, 
sou censurado por mim mesmo”. 

cis BiErinckx Você mencionou a performance que será apresentada no Walker Art Center, 
Cavalgando Nuvens, que tem sido bem-sucedida em todo o mundo e tem recebido lindas 
críticas. Quão difícil foi para você realizar esse trabalho? Porque é sobre alguém que é muito 
íntimo, seu irmão yasser, que foi baleado na cabeça por um atirador quando tinha 17 anos. 
Quão difícil foi decidir fazer essa peça com ele? 
raBih mroué Por muitos anos quis fazer um trabalho onde pudesse envolver yasser. Não 
queria forçar esse projeto. “Porque ele é meu irmão, ou é parte de minha família, e precisa 
trabalhar. Então vou tentar fazer com que ele trabalhe no meu projeto, mesmo se não for com-
petente”. Não trabalho assim. Por isso esperei muito tempo até encontrar o momento para 
fazer essa performance, perguntei se ele gostaria que fizesse uma apresentação sobre ele - e 
com ele - e yasser ficou extremamente entusiasmado. 
Graças a Frie Leysen [belga, curador e diretor de festival], que apoiou o projeto, fui capaz de 
realizá-lo. Não foi fácil por causa da delicadeza do tema, porque é alguém muito próximo. 
Conheço yasser muito bem. Ele me conhece muito bem. Foi uma grande responsabilidade, 
especialmente porque não queria apresentá-lo como uma vítima, fazendo com que as pes-
soas se compadecessem e tivessem pena dele. Então, estava extremamente consciente de 
como evitar essas questões. 
inicialmente, o que me interessava nessa performance era a relação dele com a linguagem, 
porque as palavras também nos distinguem dos animais. Logo, foi algo muito importante o 
que ele perdeu. Ele começou a reaprender a se relacionar com a linguagem e se tornou um 
poeta. No estágio final, começou a construir ideias abstratas e imaginar coisas metafóricas, 
o que considero muito bonito. Portanto, queria falar sobre a relação dele com a linguagem.
Quando pedi que trabalhasse comigo, ele me deu todos os documentos, todos os objetos 
que ele tem, todas as fotos. Quando olhei para aquilo, era como se estivesse segurando uma 
vida inteira em minhas mãos. Essa era realmente uma grande responsabilidade e eu estava 
com um pouco de medo - não com um pouco, na verdade, com muito medo. Então, decidi: 
“ok, não vou usar nada desse material. Vou fazer outra coisa”. Acredito que utilizei talvez dois 
ou três por cento dos documentos e dos objetos que ele me deu, e o resto trabalhamos para 
criar. tentamos encontrá-los. 

cis BiErinckx Então, você criou uma realidade que não era realidade? 
raBih mroué Exatamente. 

cis BiErinckx o que também é interessante é a presença de yasser como ator. Ele é o sujeito 
e, ao mesmo tempo, é o ator do sujeito. 
raBih mroué Exatamente. 

cis BiErinckx isso é bonito. As etapas da performance, acredito, são muito boas, porque 
começa com questões sobre a memória e então se torna uma história muito pessoal. Na se-
quência, uma história de família. E, ao fim, é também uma história coletiva. 
raBih mroué Porque é uma história composta de fragmentos, e é uma história não linear, 
cada espectador decodifica o quebra-cabeça da maneira que ele, ou ela, gostaria de fazer. 
Assim, é construído de forma que esses fragmentos possam ser reconstruídos de diferentes 
maneiras e preenchidos com o que você quiser - histórias da sua vivência pessoal como 
espectador completam as lacunas entre os fragmentos. Portanto, enfim, não é uma biografia 

de yasser. Não é uma biografia de sua família ou minha família, de forma alguma. Não conta 
a história da vida de alguém. A partir dos fragmentos, tentamos construir algumas questões, 
algumas ideias em torno deles. 

BiErinckx No palco, você vê yasser como ator ou você o vê como seu irmão? 
raBih mroué Eu o vejo, estranhamente, como uma mistura de yasser, meu irmão, e yasser, 
ator. Ele não é um ator profissional, só começou a atuar com essa peça. Posso ver como ele 
tem presença e isso sempre me deixa surpreso, tipo: “Uau. Ele é um bom ator. Ele é um bom in-
térprete. Ele está fazendo isso muito bem”. E, ao mesmo tempo, posso também perceber como 
ele se distancia do personagem sobre o qual ele fala, até mesmo quando esse personagem é 
ele - baseado nele. Então, é uma relação muito complexa entre o ator e o personagem no palco 
porque, num dado momento, yasser se move para fora do papel e se torna um espectador 
que olha para si mesmo, atuando - através dos vídeos e através de outras coisas. Assim, ele 
também não é apenas um ator, não apenas a personalidade real no palco, mas também um 
membro da plateia. Ele é também um espectador. Então, criei sobre esses três componentes: 
o personagem, a pessoa real e aquele que está assistindo a ambos, e os três são a mesma 
pessoa, que está mudando de um registro para outro, ao longo do mesmo trabalho. 

cis BiErinckx Eu não quero revelar muito; mas, na cena final, que é muito especial, há tam-
bém a ideia de que você precisa de yasser e yasser precisa de você para fazer tudo acontecer. 
raBih mroué Sim, esta é a parte ficcional [risos], não é a verdadeira. muitas vezes me per-
guntaram se essa peça poderia ser feita por outro ator, além de yasser, e sempre digo: “sim, 
poderia, com certeza”. É uma peça de teatro, afinal. Não é um documentário. E, claro, outro 
ator pode desempenhar o mesmo papel. o mesmo vale para mim quando apareço no último 
minuto na peça. Poderia ser outra pessoa me substituindo. E isso é exatamente o que es-
tamos fazendo agora, porque eles estão em turnê sem mim, há alguém me substituindo na 
última cena, e isso não mudou nada. Felizmente, estarei desempenhando o papel no Walker 
Art Center, quando nos apresentarmos lá. Ninguém vai me substituir. 

cis BiErinckx Apenas para fechar, uma pergunta mais ampla. É apenas uma pergunta estúpi-
da: a arte tem a possibilidade de mudar as coisas em uma sociedade traumatizada? 
raBih mroué Depende de como você a faz. Para mim, da forma que concebo a arte, ela 
não pode curar nenhuma pessoa, ou pessoas, ou grupo. Pelo contrário, a arte é uma ferra-
menta para tornar as coisas mais complexas. É tentar compreender. mas, ao mesmo tempo, 
buscando entendimento, você se depara com mais questões. É exatamente como quando 
você faz uma pergunta e depois tenta responder a essa pergunta. Você responde com três 
perguntas e, quando você tentar responder a essas três perguntas, você se depara com 15 
perguntas, e assim por diante. Para mim, a arte é uma plataforma para compartilhar ideias 
e perguntas com outras pessoas, outros indivíduos; é como uma viagem em curso que não 
tem objetivo. Então, não tem a finalidade objetiva de chegar a um ponto final, seja esse 
ponto final curar as pessoas de um trauma, ou fazer uma revolução, ou mudar o sistema. Na 
verdade, não há propósito. É apenas o prazer de pensar sobre ser um ser humano. É pensar 
e ser um ser humano. É uma celebração do humano.

* A entrevista foi originalmente publicada no site do Walker Art Center e está disponível em inglês no link: http://www.
walkerart.org/magazine/2016/rabih-mroue-yasser-cis-bierinckx . Agradecemos à instituição pela liberação para reprodu-
ção do conteúdo traduzido. 
** Cis Bierinckx é curador de arte independente estabelecido em Düsseldorf, na Alemanha. Ex-diretor do Departamento 
de Cinema/Vídeo do Walker Art Center, foi curador de programas de cinema/vídeo, artes cênicas, música e artes visuais 
para diversas organizações internacionais vinculadas à arte, festivais e teatros.
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o meu primeiro contato com o trabalho de Rabih mroué foi em 2008 no Rio de Janeiro, 
quando assisti a Yesterday’s Man, com o ator português tiago Rodrigues.  Depois só 
em 2016, no BitEF (Festival internacional de teatro de Belgrado), tive uma segunda 

oportunidade de assistir a uma obra sua, Cavalgando Nuvens (Riding on a Cloud) – que agora 
está na programação da mitsp 2017 junto a Revolução em Pixels (The Pixelated Revolution – A 
non-academic Lecture) e Tão Pouco Tempo (So Little Time), esta última realizada com a atriz, 
dramaturga e diretora Lina majdalanie, sua parceira em diversas criações. 
A presença de tais peças em um festival é uma oportunidade para discutirmos pontos nevrál-
gicos do teatro, como as ideias de representação, mediação e participação, bem como o lugar 
compartilhado da narrativa e do pensamento crítico no teatro contemporâneo. 

o proBlEma da rEprEsEntação E a Escrita da história
Diversos trabalhos de mroué se detêm sobre situações reais, fatos que foram relatados em 
jornais impressos ou que foram veiculados pela internet por pessoas comuns, anônimas, que 
não atuam como jornalistas nem como historiadores. 
Em casos como esses, pode-se falar em história pública, um campo da história que tem 
recebido mais atenção no Brasil nos últimos 15 anos, mas cujas discussões antecedem a 
era da internet – embora não se possa deixar de dizer que a internet produziu mudanças 
profundas na nossa relação com o mundo, na nossa forma de lidar com informação e co-
nhecimento, especialmente no que diz respeito às questões relativas à autoridade e à autoria 
dos conteúdos e documentos que nós mesmos fazemos circular. Suas peças produzem 
pensamento crítico sobre história pública especialmente quando a sua dramaturgia lida com 
a decupagem de narrativas contemporâneas que contam com a iniciativa de agentes anôni-
mos, que produzem documentos a princípio extraoficiais que são posteriormente absorvidos 
por narrativas institucionais. 
Não me parece ser o caso de uma pretensão de dar conta de grandes temas. Pelo que posso 
perceber, seus trabalhos partem de cortes verticais em questões específicas. No entanto, por 
mais particulares que sejam seus motes, as questões formais das obras, as suas propostas 
estéticas, dizem respeito à lida do teatro (e da arte) com o mundo, que é análoga à lida das 
pessoas com o mundo. Assim, seus temas não ficam restritos aos recortes geográficos de que 
partem (como a vida no oriente médio) e sua ética não está restrita a territorialidades circuns-
critas (como o mundo da arte).
Em Revolução em Pixels, por exemplo, a cuidadosa observação dos vídeos feitos por re-
volucionários sírios no momento em que são atingidos por disparos fatais atinge um grau 
elevado de debate sobre a representação de fatos reais em mídias audiovisuais, ultrapas-
sando a análise dos fatos em si para chegar a um pensamento complexo sobre as disputas 
entre narrativas no mundo contemporâneo. A identificação de determinados procedimentos 
e dispositivos nessa disputa de narrativas, sobre a qual podemos nos demorar um pouco 
mais à frente, apresenta uma reflexão urgente sobre historiografia contemporânea, ou seja, 
sobre os modos de escrita da história na atualidade, que incluem câmeras como se fossem 
canetas. imagens gravadas são como frases impressas no papel na atual conjuntura, em que 
a transmissão de informação se dá sobretudo por meios audiovisuais.

o subtítulo dessa peça, “uma palestra não acadêmica”, pode ser considerado um fator de 
identificação do campo da história pública, que estuda a produção de conhecimento fora do 
ambiente especializado, por historiadores mesmo, mas também por outros agentes, como 
jornalistas, escritores, colecionadores, cineastas ou mesmo por pessoas que não exercem 
nenhuma profissão que tenha alguma espécie de “autoridade”. 
Tão Pouco Tempo, como outros espetáculos criados por mroué e Lina majdalanie, parece jus-
tapor as ideias de ficção, mentira, engano, engodo, mito, ilusão, erro, manipulação. trata-se 
de uma justaposição crítica, mas não necessariamente acusatória. Afinal, as narrativas que 
fazem os heróis, que constroem monumentos e validam sua representatividade podem não 
ser dadas de cima para baixo, mas criadas de maneira colaborativa, como dizemos no teatro. 
A aceitação e a assimilação de uma narrativa são constitutivas da sua criação e responsáveis 
pela sua inscrição em um mundo comum. 
A questão da representação é algo a se discutir. No vocabulário do teatro, representação é 
quase um palavrão, como acontece com o conceito de mímesis. Há um entendimento de que 
mímesis é uma imitação pobre, excessivamente literal e mal feita, de algo dado. Escapa a esse 
entendimento o fato inalienável de que mímesis pressupõe elaboração. o mesmo se dá com 
representação. É comum que se entenda representação como uma forma velha de imitação no 
teatro dramático. mas talvez seja produtivo reabilitar esses termos como operativos importantes 
ao pensamento crítico, especialmente se não estamos tratando do drama, que é só uma dentre 
inúmeras possibilidades de linguagem no teatro. No caso do debate sobre a obra de mroué, 
podemos falar em representação não como algo negativo que está colado na tradição de teatro, 
mas como uma atividade da linguagem: o processo por meio do qual a mente presentifica a ima-
gem, ideia ou conceito de um objeto. Esse objeto pode ser apreendido pelos sentidos, pela ima-
ginação, pela memória ou concebido pelo pensamento. A materialização dessa presentificação 
também é uma representação. É o caso da escrita da história, por exemplo. A narrativa mental 
que construímos diante de fatos com lacunas é uma representação. o modo como colocamos 
algo em cena, de maneira abstrata ou discursiva, também é representação.
A justaposição como dispositivo crítico da dramaturgia de mroué opera sobre as represen-
tações – tanto as nitidamente materializadas em hábitos coletivos quanto as que parecem 
íntimas, aquelas que acreditamos ser a nossa visão pessoal das coisas diante do jornalismo 
manipulador ou meramente medíocre, da literatura moralizante, do espetáculo midiático que 
idealiza, do discurso histórico cheio de certezas, das tradições das artes que priorizam a 
manutenção das formas. Jogar com esses discursos, colocando-os em paralelo, é como in-
troduzir um detonador de quebra, uma enzima que decompõe o que parecia um todo coeso. 
Não apenas nas suas obras, mas tendo em mente peças de outros realizadores (como Com-
passion – The History of the Machine Gun, de milo Rau, a que assisti poucos dias antes de 
Cavalgando Nuvens), a pergunta sobre o limite entre ficção e realidade é inevitável, mas me 
parece, na verdade, irrelevante. A dúvida sobre a veracidade de algo não é algo a se resolver, 
mas parte indissociável do problema da representação.
Em algum momento em Cavalgando Nuvens, o texto afirma que “no teatro, tudo pertence à fic-
ção”. Pode parecer redundante dizer que a nossa apreensão do real também é uma construção 
artificial, mas talvez isso seja redundante para nós, artistas e críticos de teatro que conjectura-
mos sobre isso todo o tempo. A reflexão sobre a linguagem, os discursos e as representações 
é cada vez mais urgente no mundo contemporâneo, onde a rejeição ao pensamento crítico 
causa mortes todos os dias. A reflexão sobre a linguagem aparece nas obras aqui discutidas, 
especialmente nessa, realizada com seu irmão yasser mroué que está em cena apresentando-
-se como ele mesmo, mas também como personagem que ele não é, contando a sua história 
na primeira pessoa do singular, mas com palavras que podem não ser suas. A complexidade 
do “personagem” yasser, que contém real e ficção, é análoga ao problema da representação. A 
peça revela a lida de yasser com o mundo e a linguagem tendo em vista sua condição de saúde 
depois de um tiro. Após saber da morte de seu avô, ele se dirige à sua casa e, na rua, leva um 
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tiro na cabeça. Ele sobrevive ao tiro, mas a lesão cerebral deixa como sequela a afasia, a perda 
(no caso) parcial de expressão ou compreensão da linguagem falada, escrita ou gestual.
yasser tem dificuldade para reconhecer representações. Ele conta que não podia mais ir ao 
teatro, pois para ele tudo era real. Se alguém morresse em cena, por exemplo, ele ficava muito 
nervoso. Ele não reconhecia a si mesmo nem outras pessoas em fotografias, e precisava de 
alguém que colocasse as imagens em contexto. interessa pensar sobre essa condição, que 
necessita de uma mediação externa para lidar com coisas básicas.

mEdiação, participação E distância
Em todo caso, não há apreensão direta das coisas do mundo. Elas não estão dadas. Nós me-
diamos tudo, com os instrumentos que conquistamos e os introjetamos sem perceber, com 
tudo o que absorvemos do contexto cultural que nos forma. mas há quem tenha maior ou me-
nor consciência de que as mediações acontecem. E há também quem tenha maior ou menor 
consciência de que podemos assumir e interagir com as mediações ou simplesmente deixar 
que elas sejam feitas por nós, sem a nossa participação. Esse processo, em que alguém se dá 
conta de que precisa pensar sobre as mediações, não apenas sobre os eventos, é algo que os 
conteúdos agenciados nas peças em questão podem fazer acontecer. 
Não pude deixar de fazer um paralelo metafórico entre a ideia abstrata de afasia e a recusa ao 
pensamento crítico que testemunhamos diariamente. Porque vejo no meio em que fui criada 
(onde as pessoas têm todo o acesso a informação que poderiam desejar, conhecem outras 
cidades, falam outras línguas, frequentaram universidades) uma absoluta incapacidade de lidar 
com conceitos complexos, paradoxos e relatividades – uma afasia social. E disso resulta, por 
um lado, uma rejeição à complexidade e a qualquer mediação/representação que trate de com-
plexidades e, por outro, uma ânsia por discursos tão afirmativos e planos quanto destituídos de 
verdade. Vejo, por exemplo, que muita gente não faz distinção entre propaganda e informação. 
É como se um dano cerebral coletivo estivesse nos atingindo. o que fazer contra isso?
Em Who’s afraid of representation?, de 2005, majdalanie e mroué emparelham relatos reais de 
violência em uma cidade em guerra com descrições de obras “clássicas” de body art – narrati-
vas que dão a ver a vulnerabilidade do corpo humano. Diante da justaposição de discursos que 
pertencem a territórios tão distintos, como se comporta a nossa capacidade de lidar com as 
representações? Com que ferramentas o entendimento media uma montagem que não explica 
suas associações? A história da arte é parte da história do mundo, suas referências integram 
– em maior ou menor medida – o imaginário, o pensamento crítico, o vocabulário. mas como 
a representação de obras de arte se encaixa nas narrativas do real e na escrita historiográfica? 
As obras de arte podem ser, como os textos críticos, mediadoras de representações enquanto 
são, elas mesmas, representações. Esse papel mediador está sempre presente na arte, ora de 
modo evidente ora de modo sutil.
Nas peças em questão, esse papel mediador está em primeiro plano. A opção é colocar em cena 
discursos críticos de um modo literal, mas com uma dose – a meu ver, precisa – de elaboração 
poética. o que o artista chama de palestra não acadêmica – e outros chamam peça-palestra, 
lecture performance, palestra intervenção (como no festival Atos de Fala, no Rio de Janeiro, um 
festival de palestras intervenções) – também poderia se chamar palestra de artista. Porque não se 
trata simplesmente de um não lugar de fala – o estar fora da academia é só uma parte da informa-
ção. A palestra de mroué está dentro da arte. E, apesar de ter lido comentários que insistem em 
dizer que seus trabalhos são mais ligados às artes visuais (o fetiche-recalque de tantos teóricos 
do teatro), suas palestras estão no contexto do teatro. E o teatro acolhe. o teatro acolhe as mais 
diversas experimentações de linguagem, mesmo quando as obras negam ou eliminam elementos 
considerados definidores do teatro. Porque o teatro sabe quando os projetos são da sua linhagem, 
mesmo quando os seus artistas falam outras línguas e ocupam outros territórios. os festivais de 
teatro estão aí para nos mostrar a amplitude da resposta à pergunta por “o que é teatro”.
Em minha pesquisa de doutorado sobre o teatro documentário contemporâneo, tenho cha-

mado de historiografia de artista a escrita da história que aparece na dramaturgia cênica de 
determinados espetáculos1. o lugar de fala de tais peças é da arte, embora o território possa 
também ser o do conhecimento. A peça é o debate. A representação também é a mediação. 
A percepção sensorial não precisa estar separada do pensamento crítico. 
Esse papel mediador reforça uma das possibilidades do teatro como exercício de reflexão 
pública. Nos trabalhos em questão, essa reflexão pública passa pela subjetividade, que é me-
diadora, que constrói realidades. Com isso, ele trata de identidade individual, mas também de 
identidade coletiva, pois as subjetividades integram os contornos coletivos que constituem o 
comum. Esse teatro, que tem essa proposta ética, contribui para refazer os contornos da coisa 
pública, em um momento histórico em que há a impressão de que a esfera pública, de tão frag-
mentada, se dissolveu. mas o teatro é um lugar de resistência da esfera pública, lugar de en-
contro presencial, em que o sentido a ser aguçado é a escuta. Escutar e pensar: muito a fazer.
Refletir sobre o lugar do espectador nessa poética de palestra, que agencia saberes e modos 
de enunciação, é algo interessante. Apesar de o formato remeter a uma relação que geralmente 
imaginamos como vertical, em que há uma transmissão de saber que não é circular, o lugar do 
espectador não parece ser o de um destinatário, mas o de um interlocutor. A dramaturgia é dia-
lógica, embora o formato do texto seja monológico. Um paradoxo, mas apenas aparente. ter a 
chance de escutar alguém “pensar em voz alta” (como disse mroué em alguma entrevista) sem 
ter que responder à demanda de dar uma opinião imediata pode constituir um diálogo mais eficaz 
do que uma situação literalmente dialógica, na qual a demanda pela elaboração da fala cancela 
parte da escuta. A resposta vem depois da peça, a resposta é para a vida, para o mundo. o diá-
logo, a conversa (no sentido literal) vai se dar entre espectadores, entre amigos, entre cidadãos.
Superamos, espero, a ideia de que um espectador parado, atento, escutando, é necessaria-
mente um espectador passivo. Entendemos que dizer que uma peça é “participativa” é uma 
redundância. A participação é parte do fenômeno do teatro, que inclui artistas e espectadores. 
E o teatro participa da esfera pública, como algo que pensa e discute as coisas do mundo. o 
“pôr em discussão” é um fazer. Nas peças-palestra, a distância é o que possibilita a participa-
ção. A ação da peça consiste em convidar o espectador a uma reflexão sobre determinadas 
questões. o conflito, ou melhor, a tensão, está entre a peça e o espectador, que vai precisar 
(internamente, cada um a seu modo) se posicionar sobre o que vê e escuta. 
Em seu livro Ensayos de teoría escénica. Sobre teatralidad, público y democracia, Óscar Corna-
go escreve sobre Whos’s afraid of representation? e outras peças, mas me parece que sua refle-
xão encontra eco no trabalho de mroué e majdalanie de modo geral, pela forma discursiva – mas 
não afirmativa – como a dramaturgia lida com o espectador nessas obras. Peças como Tão Pou-
co Tempo e Revolução em Pixels também podem ser pensadas diante do seguinte comentário: 

O debate com o público, como no caso de El triunfo de la libertad, está posto mesmo que não 
faça parte da obra. está construído esteticamente através do modo de propor a cena, que produz 
uma sensação de encontro, mas também de desencontro. a única ação que a obra propriamente 
dita realiza, como no caso de What if everything we know is wrong?, é a de compartilhar alguns 
materiais históricos que, pela forma complexa com são expostos, interrogam mais que afirmam, 
fazendo com que o público se sinta como interlocutor dessas perguntas. É o interesse por esse 
tipo de encontro, que levanta determinadas questões, que fez com que o formato teatral ganhasse 
uma nova atualidade a partir dos anos 90, não como espaço de representação, mas como espaço 
de encontro e desencontro, do qual a representação definitiva seria aquela feita pelo público no 
confronto com essas histórias.2 (COrnaGO, 2015, p.82)

1  Entre os espetáculos que compõem o corpus da pesquisa e que contribuíram para a elaboração da ideia de 
historiografia de artista estão Mi vida después, de Lola Arias (Argentina), El rumor del incendio, do Lagartijas tiradas al 
Sol (méxico), Galvarino, do teatro Kimen (Chile), Instruções para abraçar o ar, do Grupo malayerba (Equador), Um museu 
vivo de memórias pequenas e esquecidas, de Joana Craveiro (Portugal), Os Serrenhos do Caldeirão – Exercícios em 
antropologia ficcional, de Vera mantero (Portugal), Jacy, do Grupo Carmim (Brasil) e Cabeça (um documentário cênico), 
do Complexo Duplo (Brasil).
2  No original: “El debate con el público, como en el caso de El triunfo de la libertad, queda planteado aunque 
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A representação principal seria aquela que o espectador constrói diante do que a peça ofe-
rece. A ação mesma é aquela que se dá na cabeça do espectador e na sua relação com o 
mundo. minha empatia com as obras que aqui discutimos se deve ao fato de que me interessa 
o teatro que me recoloca no mundo, na vida, muito mais do que o teatro que me desloca para 
outro lugar, imaginário, temporariamente. Quando a experiência proporcionada é a experiência 
de estar no mundo aqui e agora – não um aqui e agora imediato do momento do espetáculo, 
mas um aqui e agora histórico, expandido: o lugar em que me encontro no mundo, a época 
em que vivo. Não por acidente, a palavra “mundo” aparece mais de vinte vezes neste texto.
A participação é intelectual, a experiência proposta é a da reflexão. Sendo assim, a distância 
entre o espectador e a cena é algo que favorece a participação, pois a distância pode ser um 
fator que convida ao pensamento crítico. É escorregadio usar conceitos binários como pro-
ximidade e distância na arte. É preciso esclarecer caso a caso o que queremos dizer a cada 
obra, pois podemos facilmente cair em contradição. A distância produtiva, nesse caso, seria 
aquela que preserva o espaço da escuta, que não demanda resposta imediata, ou seja, que dá 
tempo para a mediação interna e externa. também não é preciso estar no oriente médio ou ter 
uma experiência presencial da vida em uma guerra civil para lidar com as questões propostas 
por Revolução em Pixels, por exemplo. mas é preciso, isso sim, o desejo de estar no mundo. 
o lugar compartilhado da narrativa e do pensamento crítico no teatro contemporâneo é o que 
convida à reflexão não só sobre os fatos do mundo, mas sobre os regimes narrativos que 
encenam esses fatos. Daí a coerência de recorrer ao teatro, ao lugar coletivo e histórico que 
foi – e é – arena de tantos questionamentos sobre as formas de pensar a humanidade, suas 
relações, suas linguagens e seu lugar no mundo. Encenar um debate público (como uma situ-
ação de palestra) no teatro é pôr em evidência o questionamento sobre as formas de debate 
público, sobre as dramaturgias, os procedimentos, os dispositivos, os hábitos e as crenças 
que envolvem os modos de debate público que conhecemos, dos quais participamos ou não. 

não sE fazEm mais vErdadEs como antigamEntE
Revolução em Pixels põe em cena questionamentos sobre regimes de imagens, ou seja, sobre 
modos de representação de acontecimentos na atualidade. 
A peça/palestra surgiu da pesquisa de imagens, que circulam na internet, que mostram revo-
lucionários na Síria filmando a própria morte, ou melhor, filmando aqueles que disparam tiros 
fatais contra eles, ou seja, filmando as ações que causam a sua morte enquanto poderiam 
largar as câmeras e tentar se salvar. A pergunta “como se pode ler esses vídeos?” propõe uma 
reflexão sobre as possibilidades de relação entre realidade e ficção que se pode deduzir a par-
tir de imagens fictícias de filmes de guerra. ou seja, como as representações ficcionais atuam 
na nossa lida com situações reais. Essa questão apenas já traria muitas discussões, mas, para 
chegar ao argumento que me trouxe até aqui, será preciso revelar um pouco mais da peça. 
Durante a pesquisa, o artista encontra uma série de diretrizes e recomendações para filmar 
manifestações de maneira segura na Síria. Ao organizá-las em uma lista, faz uma associação 
com o Dogma 95, com as diretrizes para o cinema de thomas Vinterberg e Lars von trier. 
Desse emparelhamento, que não deixa de ter um improvável senso de humor, algo me parece 
determinante: a diferença entre dois regimes de imagens, imagens feitas com tripé e imagens 
feitas sem tripé. Ele aponta que a guerra é contra as imagens, contra certo tipo de imagem, 

no forme parte de la obra. Está construido estéticamente a través del modo de proponer la escena, que produce una 
sensación de encuentro, pero también de desencuentro. La única acción que realiza la obra propiamente dicha, como 
en el caso de What if everything we know is wrong?, es la de compartir unos materiales históricos que, por su compleja 
forma de exposición, más que afirmar, interrogan, haciendo que la presencia del público se deje sentir como interlocutor 
de esas preguntas. Es el interés por este tipo de encuentros sobre los que se levanta un cierto interrogante que hace que 
el formato teatral haya cobrado una nueva actualidad a partir de los años noventa, no ya como espacio de representación 
sino de encuentro o desencuentro, del que la representación última sería la sostenida por el público confrontado con esas 
historias”. tradução nossa.

e que se trata também de uma guerra entre duas eras. A era do regime ataca com armas de 
fogo. A era da Revolução, com imagens. os dois regimes em jogo são, na verdade, bem fáceis 
de identificar. De um lado, está o poder das imagens estáveis que querem passar uma noção 
de estabilidade do sistema. Uma representação estável veicula a sensação de estabilidade. 
Há uma pretensa solidez na narrativa elaborada pelo estado. Do outro lado, o caos. os revolu-
cionários não traem a instabilidade, não tentam passar uma imagem diferente da que captam 
do real na palma da mão. Logo no início da sua palestra não acadêmica, mroué faz uma res-
salva sobre a sua pesquisa na internet:

então eu me vi navegando na internet de um site para outro, à procura de fatos e evidências que 
poderiam me dizer mais sobre a morte na síria. eu queria ver e saber mais, embora todos nós sai-
bamos que esse mundo, o mundo da internet, está constantemente mudando e se desenvolvendo. É 
um mundo informal, incontrolável. Os sites e endereços estão expostos a todo tipo de ataque e muti-
lações, de vírus e hackers a downloads incompletos, fragmentados e distorcidos. É um mundo cheio 
de rumores e palavras não ditas. ainda assim, é um mundo de tentação, de desejo e sedução. Como 
pescadores, nos lançamos nesse mundo prontamente, para pegar uma imagem ou uma história, para 
possuí-la e retrabalhá-la; e em algum momento apresentá-la, em um estágio avançado, na forma de 
um texto ou de uma história ou de uma obra de arte ou de uma palestra não acadêmica.3

mas tudo isso pode ser dito sobre qualquer universo de conhecimento. os livros, que são 
escritos por pessoas, e mesmo as grandes enciclopédias, elaboradas por conjuntos de pes-
soas com chancelas de instituições, não são à prova de ficção, mentira, engano, engodo, 
mito, ilusão, erro, manipulação. Que fontes de saber podem oferecer a imagem estável de um 
filme de Hollywood? Que escopo de pesquisa pode garantir a verdade dos fatos, clara como 
um roteiro de filme pipoca? Acreditamos ainda que o saber pode ter a estabilidade de uma 
imagem panorâmica da grande mídia, com suas poderosas lentes embelezadoras, a nitidez do 
seu foco e a certeza dos seus discursos e legendas? 
A peça pergunta com qual regime de imagens identificamos nossa noção de conhecimento. 
Se visualizamos o saber como um plano sequência impecável, que dá conta de mostrar ao 
mesmo tempo um amplo contexto e seus mínimos detalhes, ou se a nossa capacidade de 
assimilar informação e abordar o mundo não estaria mais próxima da precariedade da câmera 
de um celular na mão de um cidadão que foge de um regime autoritário. Não seria o saber tão 
pixelado quanto essas imagens feitas com a câmera na mão? 
As historiografias de artista, como as imagens de celular, não têm a pretensão de clareza e to-
talidade que revelam as representações das narrativas oficiais, institucionais. o conhecimento 
que esse teatro (documental, historiográfico, mas não acadêmico) agencia é, por opção, pixe-
lado. Afinal, se vamos falar do mundo do ponto de vista de quem está no mundo, participando 
da coisa pública, da construção de seus contornos, é mais honesto fazer isso sem tripé.

rEfErências
CORNAGO, Óscar. Ensayos de teoría escénica. Sobre teatralidad, público y 
democracia. Abada: madrid, 2015.
mAUAD, Ana maria; ALmEiDA, Juniele Rabelo de; SANtHiAGo, Ricardo (organizadores) 
História pública no Brasil. Sentidos e itinerários. São Paulo: Letra e Voz, 2016.

3  No original: “So, i found myself on the internet navigating from one site to another, searching for facts and evi-
dence that could tell me more about death in Syria. i wanted to see and i wanted to know more, although, we all know that 
this world, the world of internet, is constantly changing and evolving. it is a world that is loose, uncontrollable. its sites and 
locations are exposed to all sorts of assaults and mutilations, from viruses and hacking, to incomplete, fragmented and 
distorted downloads. it is a world full of rumors and unspoken words. Nevertheless, it is still a world of temptation, of lust 
and seduction. Like fishermen, we go to this world willingly, in order to catch an image or a story, in order to possess and 
rework it; and eventually to present it, at a later stage, in the shape of a text or a story or an artwork or a non-academic-
lecture”. trecho da peça, não publicada, cedida pelo autor. tradução nossa. 
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“Pelas mãos de (Susanne) Kennedy e do dramaturgo 

Koen Tachelet, a fábula social-realista de Fassbinder 

– em que um homem de família, desenhista “menor” 

e trapalhão completo, Raab, perde a cabeça com sua 

esposa, filho e amigo da família, num aparentemente 

não provocado ato violento - torna-se um ultra-clínico 

e arrepiante experimento de distanciamento emocional 

com poder de congelar planetas inteiros através de 

seu frio arco. É uma produção que combina a precisão 

glacial de uma experiência científica impiedosa com a 

atmosfera pavorosa de um pesadelo de Lynch”.

ExEUNt mAGAZiNE

FotoS JU oStKREUZ



5 8 5 9

Ao olhar rapidamente para o oeuvre de Susanne Kennedy, nascida em 1977 no sudoeste 
rural da Alemanha, desde que ela se formou em Direção na Escola Superior das Artes em 
Amsterdam/Holanda, percebemos a influência igualmente forte de formatos eruditos e 

outros oriundos da indústria cultural, como a soap opera e diversas linguagens visuais bregas 
ou infantis. A maneira como ela entrelaça as duas linguagens expõe geralmente o vazio 
presente em ambas, não só para mostrar que cada um de nós oculta em nossos desejos um 
deserto afetivo, mas também para revelar como as figuras se rebelam contra esse deserto e 
buscam escapar-lhe, não raramente apenas para aumentar seu poder. Esse cruzamento (auto)
crítico entre alta e baixa cultura é um dos traços presentes em muitos artistas que pertencem 
à geração mais recente de diretores teatrais na Alemanha, talvez por permitir um diálogo 
crítico entre os ideais do humanismo burguês tradicional e as promessas da indústria cultural 
atual. ou seja, promete a possibilidade de ser criticamente pós-moderno. outro traço é a 
intermidialidade de suas encenações que organiza as diversas mídias e linguagens artísticas 
numa relação compositiva que não propõe uma unidade, seja ela de ação, de tempo ou de 
espaço, e tampouco conceitual interpretativa, certamente por ser essa dinâmica inorgânica 
um traço real da vida capitalista sob a égide do capital financeiro. 
o texto dramático, por exemplo, mesmo que ainda represente uma ação dramática, perde, no 
tratamento da diretora, a capacidade de revelar a organicidade dessa narrativa e de elucidar a 
psicologia e as ações das figuras, que por sua vez mais se assemelham a seres alienados de si 
mesmos, ao mostrar que tanto sua cumplicidade com o mundo social, quanto sua pequena re-
volta não excedem os discursos e as regras de imaginação administradas por esse mundo. mais 
do que encenar um texto tradicional e atribuir-lhe um renovado sentido, Kennedy configura esses 
textos como material social linguístico num cruzamento com outras linguagens artísticas como o 
cinema, a televisão, a música contemporânea e seus procedimentos de tratamento eletrônico de 
sonoridades e melodias sampleadas, a fim de produzir atmosferas afetivas em cena1que não por 
isso perdem suas referências realistas concretas. Esse procedimento cria, para o olhar interpretati-
vo do espectador, fricções produtivas que mais dinamizam do que respondem às questões sobre 
como é construído o ser humano hoje, sua relação com o passado cultural e seu contexto social. 
trata-se quase sempre de uma construção na qual o ser humano figura mais como objeto e efeito 
de discursos e forças alheias do que como sujeito dotado de uma agência criativa interna. 
talvez, por causa desse procedimento afetivo de colocar restos de uma humanidade tradicio-
nal (que indica apenas sintomaticamente uma vida interna) dentro de um ambiente e um figu-
rino que reforça a alienação e a reificação dessa humanidade interna, uma boa parte de seus 
trabalhos já foi vista como “instalativa” antes mesmo de ela começar a cruzar os dois formatos 
artísticos, teatro e instalação, em criações como Orfeo, a partir da ópera de monteverdi (Ruhr-
triennale 2015) ou MedeaMatrix, a partir de motivos do mito de médea (Ruhrtriennale 2016). 

1  Reiteradamente, Susanne Kennedy enfatiza seu interesse em estados emocionalmente carregados, mais do 
que em narrativas. Ver http://www.goethe.de/kue/the/reg/reg/hl/ken/deindex.htm. 

Seu Por que o Sr. R. Enlouqueceu?, de 2014, apresenta uma relação parecida entre seres 
humanos, ambiente e objetos: em sua semelhança, todos assumem um caráter híbrido, parte 
objeto e matéria morta e parte energia vital e força impactante sobre seu ambiente.
muitas encenações de Kennedy posicionam as figuras humanas ficcionais num ambiente vi-
sual e textual, e suas movimentações perdidas e isoladas nos apresentam uma viagem frag-
mentada sem narrativa causal clara, em estações e imagens momentâneas, pelo deserto do 
mundo contemporâneo.2 o desafio da encenação é fazer com que essa viagem seja também 
uma viagem investigativa nossa, tanto temática, quanto poeticamente, no que diz respeito à 
relação das diversas linguagens cênicas. Nesse objetivo reside, em última análise, a relação 
confrontativa e não homogeneizante das diferentes linguagens artísticas em suas encenações. 
Um rápido olhar para as transformações poéticas teatrais no fim do século xx nos ajuda a 
entender as vantagens e os riscos ou desafios dessa intermidialidade não conciliada. 
Em seu ensaio A representação emancipada, originalmente escrito em 1988, o pesquisador 
francês Bernard Dort propõe que a prática teatral, em vias de formação na época, não trabalha 
mais nas respostas à questão fundamental da criação cênica moderna, isto é, a busca por um 
centro (tradicionalmente o texto, mas ao longo do século xx cada vez mais o texto cênico es-
crito pelo diretor teatral, e posteriormente, sob influência da performance, a atuação presencial 
do ator) que confere ao fenômeno teatral, composto por tantas linguagens artísticas, um status 
unificado. Diz Dort sobre essa luta e sua superação nas práticas teatrais no final do século xx: 

[S]e trava um combate por um teatro unificado ou reunificado, no qual o texto e a 

cena, fundidos em uma espécie de metatexto, tornam-se um. Este combate marca 

toda a atividade teatral do século xx. [...] Constatamos hoje uma emancipação gra-

dual dos elementos da representação teatral e observamos uma mudança estrutural: 

a renúncia à unidade orgânica ordenada a priori e o reconhecimento do fato teatral 

enquanto polifonia significante, aberta para o espectador. (DoRt, 2013, p.49 e p.51)

Dort aponta a figura de Brecht como padrinho formal desse novo uso das linguagens artísticas 
no interior da escrita cênica.3

[Brecht] desenha a imagem de uma representação não-unificada, na qual diversos 

elementos entrariam em colaboração, até mesmo em rivalidade, ao invés de se anular 

para construção de um sentido comum. Deste modo, o espectador poderia escolher 

preencher as lacunas ou apagar os excessos de uma tal polifonia. (DoRt, 2013, p.53)

E termina seu ensaio com uma constatação que talvez ainda não tenha desdobrado toda sua 
importância para o processo cênico criativo. Diz ele: 

Em tal prática, o encenador perde sua soberania. isso não significa um retorno ao 

status quo anterior, a um teatro de atores ou um teatro de texto. [...] Atualmente, 

2  outros trabalhos interessantes nesse contexto temático são os curtas-metragens The coming society e At 
home, ambos disponíveis no youtube, mas também as montagens na Holanda de Over Dieren (Sobre animais, a partir 
de um texto de Elfriede Jelinek), de 2010 e Hideous (Wo)Men, de 2013.
3  Embora Dort tivesse toda clareza de que para Brecht esse recurso formal tinha uma função extrapoética 
que era a análise do status quo da sociedade e da relação entre os indivíduos dentro dela. A função da polifonia con-
traditória do teatro brechtiano era a expressão dessa realidade extracotidiana mais profunda por meio de contradições 
táticas, sejam essas existentes entre as diferentes linguagens artísticas ou sejam ativas no interior de uma linguagem 
específica, como a atuação. É claro que muitos encenadores atuais exploram a proposta formal de Brecht sem por isso 
assumir o objetivo analítico e político dele, o que levanta a questão de até que ponto essa fragmentação e lacunarida-
de da cena atual é um meio de crítica à sociedade capitalista pós-moderna e à subjetividade forçada por ela, ou um 
sintoma cúmplice dessa vida danificada. Voltarei a essa questão e sua presença na montagem de Susanne Kennedy 
nas reflexões finais de meu ensaio.

Por qUe o sr. r. enLoUqUeceU?, ou: a que 
tipo de vivacidade é um corpo capaz na cena 
da indústria cultural hoje?

s t e P h A n  b A u m g A rt e l

“o deserto cresce. Ai daquele que oculta desertos!”  
(Friedrich Nietzsche, Zaratustra) 
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pela emancipação progressiva dos seus diferentes componentes, a representação se 

abre para a ativação do espectador e se reconecta com o que é talvez a vocação do 

teatro: não de encenar um texto ou organizar um espetáculo, mas de ser uma crítica 

em processo de significação. A interpretação reencontra todo o seu poder. Enquanto 

construção, a teatralidade é o questionamento do sentido. (DoRt, 2013, p.55)

Sugiro que sigamos um pouco mais esse caminho aberto por Bernard Dort que nos leva não 
só para além de um teatro dos diretores (ou dos autores), mas para além da ideia de autoria 
única em geral, em direção a um teatro da desconstrução que investiga as forças formadoras, 
tanto das linguagens teatrais contemporâneas a ele, quanto dos temas escolhidos pela escrita 
cênica. Surge, assim, uma prática teatral que, por um lado se interessa pelas maneiras como 
a história humana, como legado impessoal e coletivo faz uso de indivíduos para se colocar em 
ação, e que por outro lado investiga como o ser humano em sua singularidade se relaciona 
ativamente em seu presente com essas forças históricas. A questão, para a prática teatral, 
não se dá como investigação discursiva e temática, senão formal. A forma como manifesta-
ção processual das questões temáticas, ou seja, como linguagem social. Daí surge a questão 
fundamental, tão presente no teatro de Susanne Kennedy (que nessa investigação se mostra 
herdeira de diretores alemães como Einar Schleef e Heiner müller, Frank Castorf e Nicolas 
Stemann): quem ou o que fala quando fala um ser humano em cena? Como se traça hoje em 
dia a linha fronteiriça entre interior e exterior, entre singular e coletivo? Como se constroem 
social e sistemicamente essas duas estruturas em sua dependência mútua? Por extensão, 
indaga-se, por meio do cálculo compositivo autorreflexivo da escrita cênica, quem ou o que 
fala e se expressa nessa escrita cênica? Como tornar essas perguntas forças formadoras dos 
procedimentos poéticos teatrais a fim de que esses sirvam como metáforas críticas (ou avata-
res autorreflexivos) do indivíduo e do coletivo?
o sentido que essas investigações procuram questionar é obviamente o sentido de um huma-
nismo burguês no qual o emissor de uma oração está localizado na subjetividade do indivíduo 
humano, com possibilidades de que essa seja reconciliada com o mundo social externo e 
objetivo.4 A representação emancipada da qual nos fala Dort é a representação artística da 
polifonia contraditória (para não dizer multipolar) que o ser humano contemporâneo admite 
e reconhece como traço dominante de sua maneira de existir. A questão que ela levanta for-
malmente é a possibilidade de integrar as vozes polifônicas a uma subjetividade coerente, 
mas flexível; a possibilidade de mediar satisfatoriamente essa subjetividade e o mundo social 
objetivo para efetuar uma transformação em ambos. 
A trajetória histórica dessa dissolução de um centro, esboçada por Dort no que diz respeito 
à encenação como um todo, obviamente pode ser traçada também por meio de uma análise 
mais específica das relações entre texto e cena, entre texto e personagem, ou entre texto 
e ator como suporte daquilo que convencionamos chamar de personagem. Como se dá o 
encontro entre discurso (texto escrito, texto cênico) e a materialidade da cena ao longo das 
transformações do teatro ocidental? Como muda o equilíbrio da relação entre o enunciar e o 
enunciado nessas transformações das poéticas cênicas? Pois essa relação impacta direta-
mente sobre técnicas e maneiras de falar e de atuar em cena, ou de usar as diferentes lingua-
gens, para construir (ou não) uma proposta semântica para a encenação. 
No que diz respeito ao texto escrito e sua concretização verbal em cena, podemos esboçar 
esquematicamente o seguinte caminho: se no drama burguês, o texto e a voz dos personagens 
eram o meio de expressar a intenção autoral do texto, seu sentido ou logos, sobretudo, em rela-
ção a essas figuras humanas, as críticas vanguardistas fizeram com que essa função unificadora 

4  Se o interesse nas maneiras como um indivíduo existe dentro de seu contexto histórico também atravessa 
o drama, como deixa claro Hegel na leitura estrutural que faz dele, a renúncia da conciliação entre indivíduo e contexto 
histórico é específica das formas contemporâneas. Formalmente, impossibilita a integração das partes no todo da nar-
rativa, o que ocupará nossas reflexões finais sobre a construção cênica do final de Por que o Sr. R. Enlouqueceu?.

fosse substituída pelo enfoque (não menos unificante) em suas qualidades físicas (respiração, 
sonoridade, timbre etc.) para garantir uma presença enfática baseada na corporeidade e materia-
lidade da cena, muitas vezes vista como presença mais autêntica, livre das distorções racional-
-culturais. Devido à insistência em que essa materialidade não represente nada além de si mesma 
e que não crie uma camada semântica capaz de produzir um distanciamento simbólico produtivo, 
podemos detectar no centro dessa materialidade um mero naturalismo pós-humanista.
Contra essa destruição de qualquer subjetividade humana, mas abraçando o projeto antibur-
guês no que diz respeito às pressuposições humanistas da subjetividade burguesa moderna, 
há hoje em dia uma terceira posição que insiste na oscilação irredutível da língua falada entre 
signo e materialidade, entre expressão de intenções semânticas e construção de estados 
afetivos. Por mais que se enfatize a materialidade da língua falada, ela não deixaria de possuir 
uma dimensão semântica. mais do que isso, a capacidade da cena de analisar a produção 
de significado e de sentido por meio de sua própria teatralidade depende do desdobramento 
dessa presença dupla da língua: signo discursivo e materialidade falada. o texto verbal, falado 
ou gravado, compreendido dessa maneira, “se torna parte de um espaço que não se refere 
mais funcionalmente a ele, mas, como formação arquitetônica e espaço escultural, possui 
seus próprios potenciais expressivos fundamentalmente independentes e diferentes dele.” 
(Birkenhauer, 2005, p. 21). A representação emancipada de Dort é, então, o pressuposto inter-
midiático e intersemiótico necessário para esse uso do texto e da voz em cena.
Com o objetivo de tornar produtiva a oscilação entre signo e materialidade, os diretores adep-
tos dessa posição investigam de que maneira a encenação do texto e da língua pode 1) re-
novar as poéticas teatrais e seu potencial de simbolização por meio de uma reorganização da 
relação entre ator, corpo, espaço cênico e tempo ficcional; 2) expor cenicamente a flutuação 
da língua de um índice libidinal individual ou coletivo, passando pela expressão intencional de 
um ser humano, para levar a um sistema discursivo quase coral que problematize a suposta 
realidade de uma individualidade ou coletividade fechadas, presentes na visão moderna do 
mundo e do ser humano; e 3) refletir, por meio dessas investigações formais, sobre as condi-
ções singulares e sociais de existir como ser humano no mundo contemporâneo. Esse último 
ponto levanta obviamente a questão da relação intrínseca entre essa forma verbal de se rela-
cionar com um texto ou discurso e as subjetividades propostas pelas políticas e economias 
neoliberais contemporâneas. Até que ponto as maneiras estilizadas de trabalhar com texto e 
voz são sintomas do impacto do capitalismo atual sobre a construção de subjetividades? Até 
que ponto elas podem ativar, nas distintas maneiras de relacionar texto e materialidade e cor-
poreidade da cena, não apenas um potencial sintomático, mas também analítico e explicativo 
acerca da subjetividade contemporânea numa sociedade capitalista pós-moderna? 
Uma maneira de levar essa oscilação para a cena consiste em cruzar estilisticamente um 
realismo quase naturalista – no que diz respeito ao enquadramento geral de seu material te-
mático – com um formalismo que artificializa esse contexto naturalista. Cria-se uma espécie 
de laboratório realista contemporâneo. o realismo do setting temático serve como isca para 
o público identificar-se com a situação, enquanto o formalismo da apresentação leva os es-
pectadores a distanciarem-se e assim os pressiona a uma reflexão crítica na qual a montagem 
possa revelar não só a raison d’être de seus procedimentos, mas também sua relevância para 
a vida empírica dos próprios espectadores. 
Essa proposta de criar no teatro um realismo taticamente estilizado nos leva de volta, obvia-
mente, a Brecht, mas ele está presente em uma série de trabalhos da diretora Susanne Ken-
nedy, anteriores a Por que o Sr. R. Enlouqueceu? e marca também estilisticamente a oeuvre 
de um outro diretor que impactou diretamente sobre a encenação de Kennedy. trata-se do 
cineasta Rainer Werner Fassbinder, diretor de filmes como O casamento de Maria Braun, Lola, 
ou Querelle e seriados como Berlin Alexanderplatz, que assumidamente dialogam com os gê-
neros do melodrama americano e da peça operária realista alemã (Volkstück).
talvez o papel duvidoso de Fassbinder na criação do filme Warum läuft Herr R. Amok? [Por 
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que o Sr. R. Enlouqueceu?], cujo roteiro serviu como base da montagem Por que o Sr. R. 
Enlouqueceu?5,  seja o elemento menos relevante aqui do que o traço estilístico da obra de  
Fassbinder, forjado a partir de uma junção peculiar de Brecht e Artaud com o melodrama 
americano. obviamente, há em Fassbinder uma confrontação entre a frieza racional dos 
procedimentos de distanciamento brechtianos, sobretudo de suas peças de aprendizagem, 
e a busca por uma maneira de fazer extravasar uma energia emocional libidinal presente em 
Artaud. o melodrama e o Volkstück, por sua vez, oferecem a Fassbinder o formato realista e 
o contato com a vida empírica concreta de seu público, no qual seus artifícios podem ganhar 
a máxima potência perturbadora e analítico-reflexiva. Diz Fassbinder sobre a importância de 
Brecht em seu trabalho: 

Brecht me influenciou como influenciou todo mundo na Alemanha, mas não de ma-

neira especial. o que é importante para mim é a ideia do estranhamento em Brecht, 

e meus filmes têm o caráter das peças de aprendizagem de Brecht. mas não são tão 

secos. o que perturba nas peças de aprendizagem é essa secura, que não possuam 

sensualidade. (in BARNEtt, 2005, p.6, tradução minha). 

Em outra ocasião, Fassbinder exemplificou a tentativa de introduzir esse distanciamento por 
meio de recursos formais ao falar do filme Por que o Sr. R. Enlouqueceu? 

tentávamos oferecer ao público, por meio do tratamento das cores, a possibilidade 

de assumir uma postura alternativa. As pessoas devem compreender o conteúdo e 

perceber que ele tem a ver com elas. Ao mesmo tempo, por meio da forma em que se 

conta tudo, os espectadores devem possuir uma distância que lhes possibilite uma 

reflexão sobre aquilo a que estão assistindo. Acredito que é possível criar distância 

por meios estilísticos, e que isso é necessário para tais filmes. (in DoNNER, 1970, sem 

página, tradução minha)

Na construção de seu palco, Susanne Kennedy e sua cenógrafa Lena Newton enfatizam o 
caráter laboratorial de seu realismo. o espaço cênico é reduzido para o interior quase nu 
de um quarto inteiramente revestido por pinus (ou uma imitação). A atmosfera é opressora, 
uma vez que não há janela, apenas duas aberturas na parte superior esquerda, marcada 
por dois telões cuja luminosidade muda conforme a cor do céu. trata-se, de fato, para um 
espectador alemão, de um quarto no sótão de uma casa residencial, destinado a receber 
as atividades de lazer como os hobbies e as festas da família. Esse tipo de quarto era muito 
popular entre os alemães de classe média nos anos 1970. Um monitor ao lado direito nos 
mostra um exterior, um estacionamento e remete a um circuito fechado de monitoramento, 
produzindo assim uma continuação do aspecto fechado e claustrofóbico, mas introduzindo 
os tempos atuais por evocar a necessidade de controlar os fluxos entre interior e exterior 
por motivos de segurança. Esse espaço serve para evocar todos os outros ambientes 
ficcionais. A narrativa segue a narrativa do filme e nos apresenta o Sr. R. em uma série 
de circunstâncias privadas e profissionais, sem causalidade interna, que culminam num 
massacre. A estrutura das cenas, pouco profunda e mais acumulativa que analítica, ofusca 
ainda mais que o filme os contextos econômicos concretos dessa vida, mas realça, em 
compensação, a presença de uma banalidade do mal e de uma incapacidade de comunicar 
– a si mesmo e ao outro – sentimentos mais profundos. 

5  De fato, Fassbinder participou apenas da concepção geral do filme, quase não estava presente durante os 
três dias de filmagem (em grande parte improvisada!) e não tomou parte na edição. mais tarde, se distanciou do filme 
por achar que mostrava as figuras sem complexidade, sem carinho e com demasiado desdém. independente disso, 
Fassbinder e sua poética do melodrama artificializado é assumidamente uma influência para Susanne Kennedy (ver a 
entrevista disponível em alemão em https://vimeo.com/130534312).

os atores atuam com máscaras de silicone, o que permite manter um traço naturalista na 
presença cênica. mas introduz obviamente um efeito de estranhamento, seja por engessar a 
mímica dos atores e das atrizes, seja por ressaltar a presença do olhar, uma vez que os olhos 
são a parte quase exagerada e desesperadamente viva nesse rosto mascarado. Quanta vida 
singular há na presença cênica dessa figura? De onde vem essa vivacidade singular? Da 
construção textual, da técnica do ator, dos erros mais ou menos espontâneos ao longo da 
apresentação? o impacto das máscaras de silicone, meio estilização mortificante do rosto e 
meio realce de sua mobilidade expressiva, intensifica a pesquisa naquilo que poderia ser um 
realismo contemporâneo como recurso formal que capta as contradições da realidade hodier-
na. A situação psíquica manifesta-se numa physis dolorosamente limitada. 
A apresentação do texto segue essa duplicidade contraditória. Kennedy trabalha já há tempo 
com diálogos pré-gravados que formam uma espécie de partitura textual. Em outro trabalho 
para o teatro Münchner Kammerspiele, a montagem de Fegefeuer in Ingolstadt (Purgatório 
em Ingolstadt) de marieluise Fleißer e realizada com os mesmos atores de Por que o Sr. R 
Enlouqueceu?6, Kennedy fez os atores gravarem suas falas fora do contexto do diálogo. Em 
Por que o Sr. R. Enlouqueceu?, ela deu as falas a funcionários do teatro para que eles as 
lessem. Em colaboração com seu Sound Designer Richard Janssen, Kennedy constrói com 
essas frases gravadas uma partitura rítmica que impulsiona a atuação como força externa. Se 
em Fegefeuer, as pausas eram mais ou menos orgânicas, em Por que o Sr. R. Enlouqueceu?, 
elas foram organizadas de maneira a não oferecer mais um suporte para os atores, de modo 
que esses recebem o início de sua próxima fala por um sinal eletrônico transmitido a um 
pequeno fone de ouvido. o efeito é radical: sempre há uma lacuna entre a dicção gravada, a 
dramaticidade afetiva da situação ficcional e a movimentação abrupta dos atores quando re-
cebem o sinal. Longe de ser uma fala, a lacuna indica poeticamente a pertinência da pergunta: 
quanta vida singular está presente nesse momento? É uma pergunta que atravessa também 
a narrativa da peça e do filme. Portanto, o formalismo minimalista, cuja afetividade parece 
drenada de qualquer brilho técnico de uma atuação tradicional, possui uma função precisa na 
montagem. Poeticamente, podemos compreender como está ao serviço de uma discussão 
sobre a relação entre artificialidade e espontaneidade, entre afetividade codificada e outra 
natural no ofício do ator realista, visto que a atuação realista, desde Lessing e Diderot, não só 
foi discutida nesses termos, mas também foi oferecida ao público como investigação em uma 
subjetividade ideal e os motivos de sua danificação.
Nem o trabalho de atuação nem a presença cênica das figuras servem como tela para o espec-
tador projetar identificatoriamente uma existência mais intensa ou mais autêntica. Em nenhum 
momento, a montagem esconde a lacuna entre arte e vida. Expondo constantemente o afeto 
clichê, a vida administrada pelos regulamentos dos valores sociais internalizados da pequena 
burguesia, ela insiste, por meio dessa artificialidade, na representação de uma realidade. É a ar-
tificialidade que permite distorcer a realidade até que essa seja reconhecível nessa sua imagem 
distorcida, como também colocar a questão sobre o caráter fetichizado não só das emoções 
apresentadas, mas da própria apresentação por sua representação de um mundo alheio.
Nesse sentido, a sequência da narrativa em formato de montagem, sempre interrompida pelo 
telão abaixando e levantando que enfatiza a semelhança com uma soap opera ou um seriado 
televisivo; a denominação das cenas por uma voz distorcida vindo do off, bem como a pre-
sença de elementos sonoplásticos que evocam o ruído de uma televisão antiga fora do horário 
de transmissão, todos fazem sentido, pois apontam para a indústria cultural como contexto 
e modelo para as figuras ficcionais (os próprios espectadores) construírem sua subjetividade. 
Desse ponto de vista, explica-se também que a encenação teatral dá muito mais espaço para 
a cena na loja de discos. Pois a música, sobretudo em seu formato de pop music, que se pro-

6  A montagem pode ser assistida na íntegra na internet no endereço https://www.youtube.com/
watch?v=DvpvHK8H-3o. Fleißer escreveu o texto em 1924 e o título foi uma sugestão de Brecht que participou da 
montagem de estreia como conselheiro do diretor Paul Bildt.
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põe como máquina de valorizar o fragmento (o motivo musical) sobre o todo (a composição 
linear), e como máquina de intensificar e simultaneamente organizar os desejos libidinais e 
afetivos singulares em estruturas pré-fabricadas a serem emulados pelos sonhos dos indiví-
duos, ela tanto disciplina ou direciona quanto desregulamenta e faz extravasar os afetos dos 
seres humanos. Ela inicia num pequeno prólogo com a frase do Sr. R. “Bom dia, estou atrás de 
um disco”, seguido por uma linha de contrabaixo quando o telão sobre o qual está projetado o 
título da peça já foi baixado. Esta linha de contrabaixo antecipa a linha de alguns compassos 
da guitarra da música final, Let It Grow de Eric Clapton, cujo refrão apresenta um eu lírico que, 
estando numa encruzilhada de sua vida sem saber o que fazer racionalmente, afirma que o 
que resta é “Plant your love and let it grow” [plante seu amor e permita que cresça].
Entretanto, se a indústria cultural, por motivo de eficácia ideológica, não entrega a lacuna entre 
a narrativa da vida de seus personagens e a vida empírica de seu público, a encenação de Por 
que o Sr. R. Enlouqueceu? investe todos seus recursos na variação cênica dessa diferença es-
trutural. A atitude alternativa que a artificialidade deve possibilitar e até provocar possui, então, 
uma importante dimensão autorreflexiva. Ao projetar funcionários do teatro arrumando o espa-
ço cênico ficcional sobre o telão entre as cenas, parece que a encenação faz questão de trazer 
à tona uma consciência dos meios e processos de produção da peça. Como não há nessas 
cenas uma análise mais profunda nem uma utopia mais elaborada, leio isso como a tentativa 
de um recurso revelador da encenação para subverter um pouco seu status de objeto fetiche, 
por indicar que atrás do belo produto da indústria cultural (que vende sonhos por meio de seus 
produtos culturais) há relações concretas de trabalho na vida empírica. É como se um tênis 
Nike ou uma roupa Zara viesse sempre junto a um pequeno documentário sobre seu processo 
de produção. Na medida em que a peça reflete formalmente sobre seus próprios procedimen-
tos e estruturas – e assim sobre sua relação com a vida –, os espectadores não podem usar a 
peça acriticamente como tela de suas projeções. A montagem expõe arte e vida lado a lado, 
para que a lacuna possa provocar os espectadores a refletir criticamente sobre a relação entre 
a sua vida e os processos artísticos que levam à apresentação dessa vida ficcional em cena. 
A presença dos funcionários nessas gravações é tanto mais importante, pois aparecem nova-
mente no tríptico final da peça que merece algumas considerações. Antes de continuar, quero 
avisar que as minhas reflexões possuem inevitavelmente um aspecto de spoiler. ou seja, 
quem queira sentir mais diretamente o impacto das três cenas que juntas formam o final da 
peça deve adiar a leitura para depois de assistir à montagem. 
As três cenas finais retomam o tema da relação entre artificialidade e naturalidade para cons-
truir uma imagem real em cena; da relação possível ou desejável entre arte e vida e a questão 
de quanta vida vivaz há num ser humano hoje. Num primeiro momento aparecem em cena 
para a chegada da polícia no escritório de trabalho do Sr. R. os funcionários do teatro. Eles 
representam os personagens coadjuvantes – colegas e policiais – e atribuem à cena as carac-
terísticas do teatro amador cujos vícios (como, por exemplo, a incapacidade de ficar parado 
ou o mal-entendido de que atuar é falar o texto em cena) ganham um frescor surpreendente, 
pois colocam a questão técnica da atuação simplesmente sob um ângulo naturalista. Depois, 
vemos em close a cabeça do ator do Sr. R., repetindo o texto com qual o Sr. R. propõe ao seu 
chefe um brinde à fraternidade entre eles. Exibida agora frontalmente ao público numa proje-
ção sobre o telão, e não mais direcionado à figura ficcional, o momento serve como reflexão 
metateatral da própria encenação. Sua intenção é, a meu ver, menos a de propor uma identifi-
cação do público com o ator especificamente ou com a encenação em geral, mas a de colocar 
essa possível proposta de identificação como problema. A encenação busca, antes de mais 
nada, fazer o espectador refletir sobre suas resistências a essa identificação, sobre os inte-
resses inscritos em seu olhar para a cena. Por último, uma funcionária do teatro agora dança, 
talvez livremente, mas certamente não seguindo uma partitura codificada, ao som da música 
Let it Grow de Eric Clapton. Esse momento foi descrito pela crítica alemã, meio entusiasmada 
e meio incrédula, como um pouco de luz esperançosa num horizonte de resto deprimente e 

morto. Entretanto, não há nenhuma mediação entre essa dança final e a narrativa da vida do 
Sr. R. Ela serve, sobretudo, como metacomentário acerca de nossas expectativas de uma vida 
menos alienada e mais plena afetivamente. Envolve-nos numa reação emocional, sem que 
essa reação (e a interpretação que vai junto com ela) seja legitimada pela narrativa. É nosso 
desejo que faz com que a gente queira valorizar o momento como expressão de uma autênti-
ca liberdade ou desvalorizá-lo como um mero sintoma de um desejo escapista. A encenação 
certamente faz o melhor dessa ausência de mediação entre epílogo e narrativa principal. Ela 
desdobra o caminho formal aberto pelos procedimentos de uma representação emancipada. 
Por outro lado, na incapacidade de realizar uma mediação entre a narrativa e o gesto singular 
da dançarina figurante, sozinha em cena, a encenação entrega seu status de ser filha de nosso 
tempo. Não sabe como integrar as diferentes linguagens artísticas e os diferentes níveis de 
atuação e de realidade abertos pela encenação e, por isso, tampouco consegue construir a 
imagem de uma possível transformação social. o horizonte utópico, possível de ser imagi-
nado, é um sonho de felicidade individual; uma liberdade abstrata e momentânea apenas, 
ameaçada desde o início pela força da indústria cultural que o configura, estimula e difunde.
Entre uma vida administrada e um sonho abstrato por um momento revolucionário, nossa 
consciência burguesa atualmente vive um impasse. massacres acontecem, o terror descon-
trolado explode, um novo disco de algum astro é lançado e tudo, no fundo, continua igual. 
A encenação não detecta nenhuma força negativa na vida das figuras, forte o suficiente para 
colocar o sistema em crise. Como o capitalismo que constantemente renova seus elementos 
particulares para continuar a existir, a encenação reinventa meios formais novos para proble-
matizar sua existência no interior desse sistema. Formalmente fascinante, e emocionalmente 
desgastante e cansativo, o texto cênico se apresenta como um sintoma doloroso do capitalis-
mo atual, que declara como caduca e contraprodutiva qualquer essência humanista comparti-
lhada, e fechado o caminho para um mundo além dele. Partilha o diagnóstico de Slavoj Zizek 
em sua afirmação de que hoje em dia seria mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do 
capitalismo. Nem o Rock’n’Roll é mais um caminho para o amor crescer nas relações sociais. 
talvez seja ele mesmo parte do deserto que cresce entre nós. E ainda assim um protesto con-
tra ele. Como o resultado da investigação cênica Por que o Sr. R. Enlouqueceu?.

É a ligação do desejo com a realidade 

(e não sua fuga nas formas da representação)

 que possui uma força revolucionária. 

(michel Foucault, Prefácio à vida não fascista)
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“Responder ao ceticismo da nossa sociedade frente ao 

nosso momento atual com um ritual é uma proposta 

corajosa e desafiadora. Apostar na força da integração 

do grupo através da manifestação dos corpos como 

resposta às dificuldades que atravessamos é uma 

tentativa admirável. Seu resultado estético se sustenta 

tanto pela cena quanto pela reflexão que ela causa: 

o valor da obra está ao mesmo tempo nela própria 

— naquilo que presenciamos naquele momento — e 

naquilo que ela se pretende a fazer — sua proposta. 

Não se trata unicamente de segurar o céu através 

do rito, mas de nos fazer pensar sobre ele, e de 

nos propor movimentos, tentativas de sustentação, 

e nos incitar a essas propostas, antes que seja 

tarde demais, antes que o céu realmente caia.”

BLoG DA QUARtA PAREDE

FotoS SAmmi LANDWEER
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Ela sussurra em nossos ouvidos o tempo todo, contando sobre aquilo que está acima de 
nós e pode desabar a qualquer momento. 
É a voz de um xamã yanomami, nomeado Davi Kopenawa pelos espíritos xapiri, que 

um dia o acompanharam na busca de corpos na floresta, dizimados por garimpeiros brancos 
durante a corrida pelo ouro. 
Com mais raiva do que medo, foi assim que se deu corpo ao nome. E a sua voz, uma vez 
encarnada, nunca mais se calou. 
o xamã e ativista político Davi Kopenawa não está de corpo presente no espetáculo Para 
que o Céu Não Caia, da Lia Rodrigues Companhia de Danças. também não se pode ouvir 
literalmente aquilo que ele disse. A coreografia não conta a sua história. Nem fala dos seus 
enfrentamentos. mas foi a partir do seu livro A queda do céu, palavras de um xamã yanomami, 
que floresceu um dos começos desse espetáculo.  
Aqui é importante dizer “um dos começos” porque quando se dança a exaustão da vida, como 
propõe Lia Rodrigues, há sempre muitos começos, em um complexo de narrativas, imagens, 
corpos desumanizados, lembranças e símbolos. A precariedade nem sempre é visível, mas 
pode ser sentida em todas as suas instâncias.    
A morte para os yanomami é a razão da economia de troca simbólica. E, não sem motivos, no 
espetáculo Para que o Céu Não Caia, o que pode ser considerado símbolo – pó preto, pó bran-
co, pano no rosto, grito, grunhido – também sinaliza morte, sem propriamente representá-la. 
mas do que trata esse livro afinal? Como virou dança?
A queda do céu são as palavras do xamã Kopenawa, a partir da conversa com Bruce 
Albert, antropólogo francês branco, nascido em marrocos.  Ele fala ao branco para expli-
car e poder ser ouvido por quem não entende a sua língua. Albert traduz, mas não ouve 
apenas as palavras de Kopenawa, porque para entendê-las é preciso ter escuta para os 
dizeres da mata, onde a floresta profunda se constitui. Por isso Albert foi eleito interlo-
cutor. Não é só a descrição de um mundo ou o desabafo de um ativista político que está 
em jogo. Conversar é importante para defender o que resta da floresta e seus animais; e 
também porque, mesmo sem se importar, o branco será acometido pela tragédia, assim 
como os povos da floresta que ele extermina. 
o céu vai desabar se a natureza continuar a ser desrespeitada e o desequilíbrio termodinâmico 
se radicalizar. o branco não parece ligar para isso, mas o acontecimento não depende mais 
dele. o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro em seu livro escrito com Déborah 
Danowiski, Há mundo por vir? Ensaios sobre os medos e os fins (2014), traduz outra fala de 
Kopenawa, relembrada, mais uma vez, no prefácio de Para que o Céu Não Caia:

os brancos nos chamam de ignorantes apenas porque somos gente diferente deles. 

mas na verdade, é o pensamento deles que se mostra curto e obscuro. Não conse-

gue se expandir e se elevar porque eles querem ignorar a morte [...] Ficam sempre 

bebendo cachaça e cerveja, que lhes esquentam e esfumaçam o peito. É por isso que 

suas palavras ficam tão ruins e emaranhadas. Não queremos mais ouvi-las. Para nós, 

politica é outra coisa. São as palavras de omama e dos xapiri que ele nos deixou. São 

as palavras que escutamos nos sonhos e que preferimos, pois são nossas mesmo. os 

brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito mas só sonham consigo 

mesmos. (apud Castro, 2010, p.37)

o sonho xamânico induzido por alucinógenos é o modo de conhecer os fundamentos invisí-
veis do mundo. É um sonho com o outro e não com o ouro, a mercadoria ou a ganância. tudo 
isso parece uma ficção nesses tempos neoliberais em que as regras do jogo valem mais que 
os jogadores, como têm sugerido alguns dos principais autores que estudam biopolítica, mui-
tos deles inspirados por michel Foucault e Gilles Deleuze.
talvez aí esteja também o vínculo com Lia Rodrigues, uma coreógrafa que tem ousado so-
nhar com o outro, construindo uma biopolítica encarnada, como um modo de existir sem 
exterminar aquilo que não é o mesmo.

a favEla, as águas E o dEsamparo 
É importante conhecer um pouco do que aconteceu antes da concepção de Para que o 
Céu Não Caia. Não que o passado determine o presente ou o futuro, mas algumas refe-
rências biográficas ajudam a perceber a aliança singular entre criação e ética que marca 
a pesquisa de Lia Rodrigues. 
Em 2004, Lia mudou a sua companhia de dança para a favela da maré onde passou a colaborar 
com as Redes da maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, a convite de sua amiga e 
dramaturgista Silvia Soter, com quem trabalha desde 2002. Do encontro da Companhia com a 
Redes surgiu, em 2009, o Centro de Artes da maré, espaço de criação, formação e difusão das 
artes, também sede permanente da Companhia, e em 2011, a Escola Livre de Danças da maré.
Era um novo começo, uma vez que a sua carreira de bailarina, coreógrafa e curadora havia 
iniciado muitos anos antes. Nos anos 1970, Lia participou de movimentos em busca do re-
conhecimento de uma dança contemporânea no Brasil e de movimentos estudantis em sua 
passagem pela faculdade de História da USP, em plena ditadura militar. De 1980 a 1982, dan-
çou na companhia de dança da coreógrafa francesa maguy marin, participando da criação de 
sua obra emblemática May B, que estreou em 1981, inspirada por Samuel Beckett. Em 1992, 
organizou o pioneiro Festival Panorama da Dança, que dirigiu durante quatorze anos abrindo 
um espaço, até então praticamente inexistente, para criadores contemporâneos. A sua com-
panhia nasceu em 1990 e recebeu inúmeros prêmios no Brasil e no exterior. Haveria muito 
mais a contar tendo em vista desenhar o perfil desta artista que sempre fez questão de não se 
eximir dos problemas sociais e políticos que precisavam ser enfrentados. 
A trilogia que antecede o espetáculo Para que o Céu Não Caia é um bom exemplo. Concebida 
no centro da maré, apresenta com clareza o percurso de aproximação (e confronto) com a 
favela, as pessoas e o contexto, assim como a desestabilização promovida pela relação entre 
corpo e a precariedade do ambiente. 
A primeira criação foi Pororoca (2009), que significa originalmente “estrondar” e é um fenôme-
no da natureza que representa o encontro das águas do mar com o rio Amazonas e afluentes. 
Hoje, a pororoca parece em extinção, sem a força do confronto anterior. mas na coreografia 
era exatamente isto que representava: um choque entre diferentes, com todas as dificuldades 
que caracterizaram o começo da convivência na maré. 
A segunda coreografia, Piracema (2011) referia-se à viagem dos cardumes para desova. Em 
cena, demonstrava a continuação da pesquisa iniciada em Pororoca, mas desta vez, a pro-
posta era lidar com a alteridade a partir das experiências singulares. Para tanto, foram criados 
onze solos que buscaram novos modos de coabitação. 
Nunca se tratou de normalizar ou julgar nada, nem tampouco de camuflar as diferenças, mas 
de lidar com a alteridade do modo como ela se pronuncia com mais vigor, ou seja, no corpo 
coletivo. É a terceira obra que expõe de maneira mais intensa esse processo. Pindorama 
(2013) lembra a palavra de origem tupi que corresponde ao nome que os indígenas davam 
ao Brasil, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Uma mulher em cena tenta sobreviver 
em meio a águas violentas (um grande plástico sacudido por dançarinos). Sozinha em um 
turbilhão de ondas cada vez mais intensas, ela enfrenta aquilo que a impede de controlar os 
próprios movimentos. Aos poucos, estão todos mergulhados ali, inclusive o público que é co-

qUando tUdo consPira Para o exterMínio
c h r i s t i n e  g r e i n e r



7 2 7 3

locado muito próximo à performance, sem a distância do palco italiano. o modo como esta 
experiência rompe a dicotomia entre quem faz e quem vê não usa os procedimentos mais 
habituais, convidando o público à participação. São o uso da espacialidade e a intensidade 
dos movimentos que envolvem a todos. 

uma dança manifEsto?  
o fato de ter levado a sua companhia para a maré não significa que Lia transformou o seu 
processo de criação artística em trabalho social. trata-se de uma outra lógica que internaliza 
o ambiente, mas não segue vertentes pastorais ou colonialistas. É a exposição ao desamparo 
que mais reverbera em suas coreografias, no sentido proposto por Vladimir Safatle (2015) de 
desidentificar a todos, sequestrando-os de suas categorias e dicotomias discursivas (branco 
ou negro, educado ou não educado, rico ou pobre e assim por diante).
A noção de dança-manifesto já existia antes da mudança, por exemplo, com a coreografia Aqui-
lo de que somos feitos, concebida em 2000. Essa obra já testava uma transformação do con-
ceito de coreografia aproximando-o de uma noção que poderia ser chamada de manifestação 
política dançante. Nas duas partes que compõem essa experiência, o que se manifesta é o 
corpo da maneira mais explícita que se pode imaginar. isso porque não se trata apenas de apre-
sentar corpos nus em movimento, mas sim, justamente, aquilo de que somos feitos: identidades 
precárias e desfazimentos, ações coletivas e descontinuidades, abjetos, discursos, palavras de 
ordem, fragmentações corporais e todo tipo de ambiguidades. o que se explicita é um tipo de 
alteridade em estado de crise que oscila entre o que nos sustenta e aquilo que nos destrói. 
muitas vozes ecoam nesse caminho de constituir um corpo insubmisso em movimento: Lygia 
Clark, ítalo Calvino, oscar Schlemmer, Glauber Rocha, tunga, Deleuze e Guattari e tantos 
outros que ensinam sobre o sentido acontecimental da vida. 

a Busca dE um tErritório
A fala de Davi Kopenawa, assim como a fala de Lia Rodrigues, é a fala de um lugar. São falas 
que contam de um lugar que é também um lugar corpo. No caso de Kopenawa, o lugar flo-
resta é lugar natureza e também cosmos e espíritos. os brancos inventaram a demarcação 
de territórios, porque antes, a noção de propriedade não fazia sentido para os índios. mas o 
lugar é mais que a demarcação, é o conhecimento, o sonho, os movimentos e tudo que ali 
vive, sendo ou não visível.
Criar arte na favela é também a busca por um lugar que dê sentido à vida, quando tudo cons-
pira para o seu extermínio. A relação de poder não é a mesma da floresta, mas existe e se 
diferencia na cor da pele, nos interesses comerciais, armas e tráfico, e tantas outras forças 
de governamentalidade que se instauram no dia a dia dos códigos de conduta, silenciamen-
tos e perda dos sonhos com o outro.
É com isso que a Companhia de Danças Lia Rodrigues convive. E ali se constitui, enquanto for 
possível, uma vez que o extermínio da dança e dos corpos pensantes tem sido uma ameaça 
cada vez mais premente em nosso país.
talvez, em um momento difícil como este, seja importante pensar em teias e redes, como 
propôs Fernand Deligny em Aracniano e outros textos, traduzido e publicado no Brasil em 
2015 pela editora n-1. 
Logo no início do ensaio que dá nome ao livro, Deligny diz que os acasos da existência lhe fizeram 
viver mais em rede do que de modo distinto e já explica que, para ele, a rede é um modo de ser:

É como a história do recanto da parede e da aranha que acabam por se encontrar: se de fato 
a aranha o procurou, pode-se dizer que o recanto da parede a aguardava [...] A bem dizer, 
chovem redes aos borbotões, e parece que essa proliferação de redes atinge seu ápice nos 
momentos em que os acontecimentos históricos – os quais segundo Friedrich Engels, resultam 
de uma forma inconsciente e cega – são intoleráveis e, verdade seja dita, nessa sua propensão 
para serem intoleráveis os acontecimentos históricos são talentosos. (Deligny, 2015, p. 16)

Passando boa parte da vida trabalhando com crianças autistas, Deligny sabia que nem sem-
pre aquilo que se faz é aquilo que se quer fazer. Há uma obstinação em valorizar um certo tipo 
de pensamento, mas, muitas vezes, a ação do corpo pensa a seu modo e a partir das suas 
necessidades. Nem sempre é um querer pensar, muitas vezes é apenas um querer viver.
também poderia ser disso que se trata Para que o Céu Não Caia. De uma necessidade que se 
pensa em movimento na tentativa de fazer viver e não deixar morrer. De uma teia com a vida 
na floresta que transmite um recado que não podemos mais deixar de ouvir.  

A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, 
os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar 
e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. os espíritos 
xapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos fugirão para 
muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para 
nos proteger. Não serão capazes de espanar as fumaças da epidemia que nos devoram. 
Não conseguirão mais conter os seres maléficos, que transformarão a floresta num caos. 
Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos, quanto nós. todos os xamãs vão 
acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele 
vai desabar. (Kopenawa, 2010, p.6)
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FotoS CRiStiNA mARANHão

“Segunda-feira à noite. Logo após o término do 

espetáculo 100% são paulo, do coletivo alemão 

Rimini Protokoll, cerca de 50 artistas negros tomaram 

os corredores da plateia do Theatro Municipal de 

São Paulo e iniciaram ali a performance Em legítima 

defesa. Entre as cerca de mil pessoas que estavam 

na plateia, apenas 14 eram negras. E a contagem foi 

realizada pelos jovens artistas negros da performance 

que eram, em volume, mais numerosos do que aqueles 

acomodados nos assentos”.  

o GLoBo

“O teatro tem sido um dos espaços mais criativos  

(e contundentes) no questionamento do racismo que 

atravessa a sociedade brasileira. Nos últimos anos 

tornou-se também um espaço de irrupção  

das tensões raciais que por décadas foram encobertas 

por mitos como o da “democracia racial”.  

O DJ e ator-MC Eugênio Lima é um dos protagonistas 

dessa cena com múltiplas vozes”.  

EL PAíS
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O que é que vocês esperavam quando tiraram a mordaça 
que fechava essas bocas negras? Que elas entoassem hi-
nos de louvação? Que as cabeças que nossos pais curva-
ram até o chão pela força, quando se erguessem, revelas-
sem adoração nos olhos? 
(Sartre, do prefácio para Anthologie de la poésie nègre et malgache)

1.  Para começar, e se 

no meio desta tormenta o negro conseguir de fato sobreviver àqueles que o inventaram, e se, numa 
reviravolta de que a História guarda segredo, toda a humanidade subalterna se tornar negra, que 
riscos acarretaria um tal devir negro do mundo a respeito da universal promessa de liberdade e 
de igualdade de que o nome negro terá sido o signo manifesto no decorrer do período moderno? 
(mBemBe, 2014, p. 20-21)

Um espectro ronda a Europa – o espectro do Negro. todas as potências da velha Europa, à 
sombra do império, unem-se numa Santa-Aliança para conjurá-lo. 

eu disse que escravo não tem pátria. não é verdade. a pátria do escravo é a revolta…pode ser que 
meu lugar seja a forca, e talvez a corda esteja crescendo em volta do meu pescoço, enquanto falo 
com você em vez de te matar, a quem não devo mais nada além da minha faca. mas a morte não 
tem significado, e na forca saberei que meus cúmplices são os negros de todas as raças; eu falo 
para os negros que são negros e para os negros que não são, cujo número cresce a cada minuto 
que você gasta no seu comedouro de escravos (mÜLLer, 2017, no prelo, grifo nosso)1

Negros de todas as raças, uni-vos!

2.  Baseada no texto de Heiner müller, de 1979, A Missão em fragmentos: 12 cenas de 
descolonização em legítima defesa é, antes de mais nada, uma espécie de contra peça, para 
usar um termo mülleriano: uma conversa instaurada com/contra o texto original. Em certo 
sentido, a encenação impõe-se como uma peça de aprendizagem.
Em cena, os performers negros apresentam as regras de um jogo que incluirá a plateia numa 
“grande discussão”, deslocando para ela – provisoriamente? – o papel do branco, enquan-
to, na cena, num ringue que se quer também provisório, trata-se de dar um fim ao “teatro 
branco da revolução”. 
mas numa peça de aprendizagem todos devem ser jogadores, e estes podem jogar todos os 
papéis. Nas tentativas de Brecht, como em A Medida, o momento do “acordo” era aquele em 
que uma figura, a partir de sua ação egoísta, colocava em risco a ação coletiva e deveria por 
isso acordar com a necessidade de sua supressão. Na Missão, o branco Debuisson resiste à sua 
morte, quer sobreviver, enquanto Sasportas, o negro, morrerá, mesmo quando sua morte já não 
pode em nada alterar o destino da missão. Na versão em Legítima Defesa, o rodízio de papéis 
inclui a plateia num trânsito, e ao fazê-lo, instaura uma conversa com o negro morto, fazendo-
-nos ouvir sua voz: lançada luz sobre a forca, resta à plateia decidir se jogará também este papel.
Em suas notas de trabalho, Brecht anotava em 1938: 

1  As citações do texto da peça de Heiner müller são feitas a partir da tradução – no prelo – de Christine Röhrig, 
adaptada para a encenação. 

Quando não tive mais o que fazer – com a melhor das boas vontades – com a identificação no 
teatro, montei o teatro didático para a identificação. para poder extrair algo de proveitoso da antiga 
identificação, me pareceu suficiente que as pessoas não se identificassem só espiritualmente. aliás, 
nunca esperei nada dos revolucionários que não faziam a revolução porque o solo ardia debaixo de 
seus pés. (BreCHt, 1995, p. 162)

3. A pergunta central nessa encenação de Eugênio Lima é precisamente esta: quem 
narra?2 Nesse empenho, o “caminho passa pela produção, a partir da crítica do passado, de 
um futuro indissociável de uma certa ideia de justiça, da dignidade e do em comum” (mBEm-
BE, 2014, p. 296).
A definição do ponto de vista, sua qualidade composta, sugere o jogo como um meio cujo fim 
é a produção de uma nova experiência, uma espécie de conteúdo por vir, em produção. Evi-
dentemente a encenação pode fracassar, risco, aliás, que corremos sempre que bandeiras se 
convertem em horizontes, querendo ser mais do que são: sintomas. mas no caso de fracasso, 
ainda assim este terá resultado de um empenho de superação.

4. Na peça de Heiner müller, escrita a partir de motivo colhido da novela A luz sobre a 
forca, de Anna Seghers, três emissários da Convenção francesa partem para a Jamaica, uma 
colônia inglesa, com a missão de organizar a revolta dos negros escravizados: um branco, filho 
de senhor de escravos, Debuisson; um “quase branco”, Galloudec, e o negro Sasportas. A 
missão fracassa. Em meio às tentativas, são surpreendidos com a notícia da tomada do poder 
por Napoleão. Calculando não contar com o apoio do “novo regime” para os fins da missão, 
Debuisson, o branco, trai seus companheiros. 
Em cena, no movimento sinistro dessa dialética da colonização, a morte do negro Sasportars é 
a morte da liberdade; com o “quase branco Galloudec” desfigura-se a fraternidade, enquanto 
a morte adiada de Debuisson é também o adiamento da igualdade. 

a revolução não tem mais pátria, isso não é novidade debaixo desse sol, que talvez jamais iluminará 
uma nova terra. a escravatura tem muitos rostos, seu último nós ainda não vimos. nem você, saspor-
tas. nós também não, Galloudec.  e talvez, o que a gente pensava ser o alvorecer da liberdade, era 
só a máscara de uma nova escravidão terrível que, comparado a ela, o governo do chicote no Caribe 
e em outro lugar constitui um simpático antegosto das delícias do paraíso; e talvez a sua amante 
desconhecida, a liberdade, quando suas máscaras estiverem gastas, não tenha outra cara que não 
a da traição: o que você não trair hoje, pode te matar amanhã. Do ponto de vista da medicina huma-
nitária a revolução é um natimorto, sasportas: da Bastilha à Conciergerie, o libertador se transforma 
em carcereiro. mOrte aOs LIBertaDOres diz a última verdade da revolução. 
(…)
e quanto ao assassinato que cometi a serviço da nossa causa: o médico assassino não é um papel 
novo no teatro da sociedade; a morte não significa tanto para os benfeitores da humanidade: um 
outro estado químico, até a vitória do deserto toda ruína é um alicerce contra os caninos do tempo. 
talvez eu só estivesse lavando as mãos, sasportas, quando as mergulhei no sangue pela nossa 
causa; a poesia sempre foi a fala da inutilidade, meu amigo negro. agora temos outros defuntos na 
nuca e eles serão a nossa morte, se não jogarmos eles nas covas. sua morte chama-se liberdade, 
sasportas; sua morte chama-se fraternidade, Galloudec, minha morte chama-se igualdade. Uma 
revolução não tem tempo de contar seus mortos. (mÜLLer, 2017, no prelo)

Como numa chanchada sinistra, a experiência do tempo presente recua no trabalho daquela 
arqueologia do futuro que é a marca de uma luta encarnada em corpos que se recusam à 
anulação de sua humanidade. Fazendo eco às vozes atropeladas pelos cavalos de Napoleão, 

2 A pergunta sem dúvida se impõe, tanto mais que se queira ver o político para além dos temas. trata-se de uma 
relação, e no caso do teatro negro, trata-se ainda de avançar para além do negro como tema, indo às relações de produção 
e às formas de sedimentação de sua presença e de sua imagem. Foi isso o que pude compreender escrevendo e dirigindo 
peças para os Crespos (Ensaio sobre Carolina, Além do Ponto; Cartas a Madame Satã), e com a experiência recente do 
teatro de Narradores, quando escrevi e dirigi Cidade Vodu (uma coprodução mitsp 2016), a partir da experiência de gru-
pos de haitianos, em sua trajetória até o Brasil, alguns dos quais participaram do processo e estiveram em cena.

UM teatro negro do MUndo
(notas de UMa conVersa inacaBada)
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o filho de senhor de escravos habita seu momento de verdade:

e agora estamos precisando do nosso tempo, para dissipar uma revolução negra, que pre-
paramos com tanto cuidado numa missão por um futuro que já virou passado como as outras 
antes dela. para os mortos talvez seja diferente, se o pó tiver voz. pense sobre isso, sasportas, 
antes de arriscar o pescoço pela libertação dos escravos num abismo que não tem mais fundo 
desde essa notícia, que eu vou incorporar agora, para que não reste vestígio do nosso trabalho. 
(mÜLLer, 2017, no prelo)

5. o movimento, sempre o do coro, decide: nem drama para negros, nem prólogo para 
brancos3. A cena arma-se como uma luta – de morte – entre pontos de vista. o deslizamento 
entre eles estabelece uma coralidade própria. A experiência de Eugênio Lima, como performer 
e diretor musical do grupo de teatro hip hop Núcleo Bartolomeu de Depoimentos marca a po-
ética da cena, mobilizando elementos de linguagem cifrados numa atitude combativa, em que 
está em jogo menos um personagem, mas precisamente a produção de um ponto de vista.
A palavra é arma nesse combate, encenação de disputas sem trégua que perfaz o trabalho 
de produção de sentidos, que é também uma ação em legítima defesa. o nome remete à re-
vista criada em 1932 por estudantes negros advindos das colônias e atuantes na França, que 
teve apenas um número, mas é marco do movimento Negritude. Nela, os jovens intelectuais 
reclamavam o seu papel de portadores das aspirações de liberdade dos povos negros, numa 
espécie de levante da imaginação. Por outro lado, para o diretor, essa legítima defesa é um 

ato de guerrilha estética que surge da impossibilidade, surge da restrição, surge da necessidade de 
defender a existência, a vida e a poética. surge do ato de ter voz. ser invisibilizado é desaparecer, 
desaparecer é perder o passado e interditar o futuro, portanto não é uma opção.

Formado por artistas antes engajados no projeto de uma versão brasileira para a instalação 
Exhibit B, do diretor sul-africano Brett Bailey, o coletivo Legítima Defesa se empenha em visi-
bilizar. talvez refuncionalizando aquele princípio modernista de Klee, segundo o qual, “a arte 
não reproduz o visível, mas torna visível”. 
Na instalação de Bailey, corpos negros eram colocados em situação de exposição, repro-
duzindo cenas de violência infligida a corpos negros, imagens que remetiam ao contexto 
colonial e pós-colonial, incluindo o ciclo migratório atual. o espetáculo, aqui como em ou-
tras cidades do mundo, antes mesmo de sua produção, sofreu fortes reações por parte de 
movimentos negros. A insuficiência de patrocínios impediu a sua inclusão na programação 
da terceira edição da mostra internacional de teatro de São Paulo, em 2016 - o que, se tives-
se ocorrido, talvez produzisse uma cena paralela de embates, os mais diversos. mas antes, 
a negação da instalação, na forma de combativos discursos por parte de movimentos or-
ganizados - sem que para tanto se considerasse assistir ao espetáculo, confrontar-se com 
sua materialidade efetiva - colocou uma série de questões em debate. Uma delas, talvez 
ainda a ser considerada, diz respeito a essa capacidade do teatro de convocar, ainda que o 
resultado da convocação seja a sua negação.
Uma parte do núcleo de atores então engajados no projeto de Bailey convidou o diretor 
Eugênio Lima e, juntos, realizam intervenções pela cidade, a primeira delas, ainda no 
contexto da mitsp. 
A formação desse coletivo se inscreve já num outro estágio da experiência teatral no Brasil, 
considerada em particular a trajetória do teatro negro entre nós, desde o teatro Experimental 
do Negro, o tEN. trata-se de uma experiência internacional, integrada a uma rede de circula-
ção de formas, economicamente armada. o que importa notar, aqui, é que essa internaciona-
lização do teatro, da qual a mitsp é apenas um momento, não corresponde a uma superação 

3 Cf. Abdias Nascimento, Dramas para negros e prólogo para brancos: antologia de teatro negro brasileiro, Rio 
de Janeiro: tEN, 1962.

efetiva das condições precárias de produção local em geral. Certamente algo a se verificar é o 
equacionamento operado pelo grupo entre meios, materiais e procedimentos, fazendo ver na 
forma as marcas do processo em que este trabalho se inscreve.

6. Quando Piscator nomeia o seu teatro um “teatro político”, dando chão à ideia muitas 
vezes vaga de que todo teatro seja político, o diretor alemão explicita que, ao contrário da 
experiência da pólis, na metrópole, a cidade está em disputa. ora, o teatro já é não apenas 
aquele lugar onde o cidadão aporta, suspendendo provisoriamente a ação política, para ver, 
em cena, uma reflexão sobre ela. o teatro agora confunde-se com a cena, e aquele que aporta 
na arquibancada muitas vezes está imerso em uma luta por reconhecimento de sua cidadania.
toda uma coreopolícia abarca o teatro como lugar e momento, inscrito num mapa cujas linhas 
dissimulam as regras da exceção cifrada nas leis de uma mobilidade controlada. 
o coletivo Legítima Defesa esboça seu teatro negro a partir de uma consciência da margem. 
trata-se de uma consciência coreográfica. De certo modo, teatro negro, aqui, é uma “cena de 
descolonização” que sugere que a experiência de colônia, hoje, é a margem, resultado de uma 
periferização de formas de vida em toda parte. Com efeito, a periferia é uma experiência territo-
rial, sem dúvida, resultado de uma sempre adiada partilha – da cidade e de seus meios. mas é 
também o resultado de uma exclusão no campo da linguagem: uma exclusão, e esse é o ponto, 
ainda mais efetiva, porque resulta de um silenciamento real, por supressão física de corpos – 
desde interditos até o extermínio. Frantz Fanon trouxe à tona duas dimensões desse processo, 
uma clínica e outra política. A violência que daí emerge não imita a violência do colonizador.

tanto é a manifestação clínica de uma “doença” de natureza política como uma prática de ressimbo-
lização, na qual está em jogo a reciprocidade e, portanto, uma relativa igualdade perante a arbitra-
riedade suprema que é a morte. Deste modo, através da violência escolhida mais do que sofrida, o 
colonizado protagoniza uma reviravolta sobre si próprio. Descobre que “a sua vida, a sua respiração, 
os batimentos do seu coração são os mesmo do colono” ou, ainda, que “a pele de colono não vale 
tanto como uma pele de indígena”. Fazendo isto, ele recompensa-se, requalifica-se e reaprende a 
valorizar o peso da sua vida e as formas da sua presença no seu corpo, na sua palavra, no Outro 
e no mundo. (mBemBe, 2014, p. 273)

Na cena do Legítima Defesa, o corpo resiste sob uma pressão, e essa resistência move-se 
na forma de uma dança em constante revolta. imaginação de uma corepolítica a esboçar 
encontros e coros provisórios.
Como insiste André Lepecki, a partir de sua leitura da oposição feita por Rancière entre 
“polícia” e “política”4, 

Coreografia não deve ser entendida como imagem, alegoria ou metáfora da política e do social. ela 
é, antes de tudo, a matéria primeira, o conceito que nomeia a matriz expressiva da função política 
– (…) “a disposição e a manipulação de corpos uns em relação aos outros”.
(…) Coconstitutivas uma da outra, poderiam dança (ou ação política imaterial) e cidade (fazer legis-
lativo-arquitetônico material) encontrar-se e renovar-se numa nova política do chão, numa coreo-
política nova em que se possa agir algo mais do que o espetáculo fútil de uma frenética e eterna 
agitação urbana, espetáculo esse que não é mais do que uma cansativa performance sem fim de 
uma espécie de passividade hiperativa, poluente e violenta que faz o urbano se representar ao 
mundo como avatar do contemporâneo? (LepeCKI, 2011, p. 46-49)

7. Em sua autobiografia, Guerra sem batalha: uma vida entre duas ditaduras, Heiner mü-
ler retoma os motivos do texto de A missão, e fixa a referência à emblemática cena do elevador: 
um funcionário que ascende por uma paisagem na direção de seu chefe, o “número 1”. 

4  Cf. Entre o dado e a invenção, Jacques Rancière elabora duas visões sobre a política, e o plano ainda possí-
vel do dissenso como cerne da invenção política. Cf. O desentendimento, São Paulo: Editora 34, 1996. 
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a segunda parte do texto do elevador na peça é o protocolo de um sonho, o sonho resultante de 
uma caminhada noturna de uma aldeia afastada até uma rodovia principal em direção à Cidade 
do méxico, passando por um caminho rural entre campos de cactáceas, sem lua, nenhum táxi. Às 
vezes surgiam vultos como nos quadros de Goya, passavam por nós, algumas vezes com lanternas 
de pulha, também com velas. Uma viagem do medo pelo terceiro mundo. a outra experiência recu-
perada no texto foi minha ida até Honecker, no edifício do Comitê Central, a subida com o elevador 
contínuo. em cada andar estava sentado diante do elevador um soldado com um fuzil-metralhador. 
O edifício do Comitê Central era uma ala de segurança máxima para os prisioneiros do poder. 
(mÜLLer, 1977, p. 271-281)

A violência do sonho, para o autor, é uma linguagem cujos “contrastes criam velocidade”; no 
caso, momento em que o romance policial é invadido pela tragédia clássica. Na língua cifrada 
de müller, a justaposição compõe a paisagem, trânsito entre temporalidades que revela, antes 
de mais nada, a sua convivência, sem perspectiva de superação das diferenças: a vida sonha-
da de uma paisagem periférica e a vida real do regime – dois momentos de um transe histórico.
Na encenação, a cena converte-se numa discussão sobre protagonismo, sua relativização 
como perspectiva de luta, estabelecendo uma oposição entre sucesso e superação num mun-
do composto majoritariamente por “sujeitos monetários desprovidos de dinheiro”5.
A “nova razão do mundo”6, o neoliberalismo e a fabricação de seus sujeitos:

por neoliberalismo entenda-se uma fase da história da Humanidade dominada pelas indústrias do 
silício e pelas tecnologias digitais. O neoliberalismo é a época ao longo da qual o tempo (curto) se 
presta a ser convertido em força reprodutiva da forma-dinheiro. tendo o capital atingido o seu ponto 
de fuga máximo, desencadeou-se um movimento de escalada. O neoliberalismo baseia-se na visão 
segundo a qual “todos os acontecimentos e todas as situações do mundo vivo (podem) deter um va-
lor no mercado”. este movimento caracteriza-se também pela produção da indiferença, a codificação 
paranoica da vida social em normas, categorias e números, assim como por diversas operações de 
abstração que pretendem racionalizar o mundo a partir de lógicas empresariais. assombrado por 
um seu duplo funesto, o capital, designadamente o financeiro, define-se agora como ilimitado, tanto 
do ponto de vista dos seus fins como dos seus meios. Já não dita apenas o seu próprio regime de 
tempo. Uma vez que se encarregou da “fabricação de todas as relações de filiação”, procura multipli-
car-se “por si mesmo” numa infinita série de dívidas estruturalmente insolúveis.
Já não há trabalhadores propriamente ditos. Já só existem nômades do trabalho. se, ontem, o 
drama do sujeito era ser explorado pelo capital, hoje, a tragédia da multidão é não poder já ser 
explorada de todo, é ser objeto de humilhação numa humanidade supérflua, entregue ao abandono, 
que já nem é útil ao funcionamento do capital. (mBemBe, 2014, 13-14)

8. Nos anos 1970, o dramaturgo brasileiro oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha, intuía o 
movimento necessário para compreensão poética de nossa condição periférica. tratava-se, 
para ele, de olhar no olho da tragédia – na linguagem do tempo, o nosso subdesenvolvimento. 
Antes, com sua “estética da fome”, mais tarde transtornada em “estética da violência” e “es-
tética do sonho”, Glauber Rocha elaborou não apenas perspectivas de enquadramento dessa 
condição, mas situou a produção artística brasileira – em particular o cinema – no quadro de 
um sistema mundial de produção de formas.
A ideia de um teatro negro hoje abarca aquele devir negro do mundo, sugerido por Achille mbem-
be, estágio conflagrado de um processo de desumanização programada. A fórmula ultimamente 
retomada, segundo a qual o negro é uma invenção do capitalismo, desconsidera a evidência de 
que o negro é, depois disso, sujeito de uma posição no mundo. A palavra Negro não designa 
apenas a vítima, mas também aquele que se converteu em sujeito de luta, forma radical de uma 
consciência em expansão. Antes reificada num processo de destituição dos corpos e das almas, 

5  Cf. Roberto Schwarz, “o livro audacioso de Robert Kurz”, in: Sequências brasileiras: ensaios, São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999.
6  Cf, o livro de Pierre Dardot Christian Laval, A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal, São 
Paulo: Boitempo, 2016. 

essa consciência projeta-se no tempo, agora, usando a memória contra a história.
o crime de pensamento em que se converteu grande parte da filosofia moderna, esse dis-
curso da liberdade produzido ao custo do sangue da colônia, revela agora a sua verdadeira 
dialética do esclarecimento. mudar o sujeito da cena, mudar o sujeito da leitura – eis o que 
certamente produz outros sujeitos: e se o escravo da dialética do senhor e do escravo hege-
liana for o negro da Revolução Haitiana?7

A escravidão, núcleo estruturante de nossa sociedade, essa tecnologia – a mais avançada – a 
serviço do progresso burguês, não é um arcaísmo, mas a expressão mais crua do moderno. 
Não se trata de negar os vínculos que certa versão da modernidade quis estabelecer com 
um projeto de humanidade inteiramente realizada; mas antes, constatar que esse projeto não 
se realizou. E que talvez uma outra humanidade possa desse inferno emergir. Uma luta, sem 
dúvida, contra essa religião de um deus cego, chamada capitalismo.

9. o Negro já não é um tema. Com essa palavra interroga-se sobre o estágio atual do 
capitalismo em sua luta contra um outro, refugiado de seu horizonte, que se move no entanto 
como o Anjo da História de Walter Benjamin: empurrado pela tempestade do progresso, de 
costas para suas promessas já desmentidas de felicidade. o teatro negro é então a experiên-
cia de comunidades provisórias imaginadas8, espaço e tempo de uma nova produtividade. No 
confronto com os materiais, a mimesis que a sustenta não aporta na oposição falaciosa entre 
documento e ficção, mas numa aposta outra, face à imaginação como força produtiva. Se o 
teatro é esse trabalho de dar voz e corpo aos mortos, é porque os mortos ainda têm segredos 
a nos contar. o Negro, antes aquele ser-capturado-pelos-outros, é agora o sujeito da cena. 
A cena converte-se num inusitado espelho: no espelho do teatro negro, deverá emergir uma 
imagem do branco. E sem white face.

É verdade que o mundo é, antes de mais nada, uma forma de relação consigo mesmo. mas não 
há nenhuma relação consigo mesmo que não passe pela relação com o Outro. O outro mais não 
é do que a diferença e o semelhante reunidos. O que teremos de imaginar será uma política do 
ser humano que seja, fundamentalmente, uma política do semelhante, mas num contexto onde, é 
verdade, o que partilhamos em conjunto sejam as diferenças. e são elas que precisamos, para-
doxalmente, pôr em comum. tudo isso passa pela reparação, isto é, por uma ampla concepção da 
justiça e da responsabilidade. (mBemBe, 2014, p. 297, grifo nosso)
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FotoS ANDRÉ CHERRi

“Forma é um termo essencial quando se trata 

de analisar a ficção de Dal Farra. Seu universo 

temático não é aleatório. Mas sua escolha 

parece pautar-se, sobretudo, pela possibilidade 

de apontar o que está encoberto.” 

Crítica sobre a Trilogia Abnegação, escrita por maria 

Eugênia de menezes no site tEAtRoJoRNAL

“Na tensão entre técnica, sensibilidade e complexidade 

da busca cênica está uma atriz intensa, sutil e hábil, 

visceralmente entregue a sua busca artística”. 

Crítica sobre Conversas Com Meu Pai, de Janaina Leite, 

escrita por Cecília Almeida Salles na revista SALA PREtA
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Novo olhar para um velho problema. o texto de Alexandre Dal Farra, Branco: o cheiro 
do lírio e do formol é uma corajosa investida poética na polêmica questão do 
racismo no Brasil. oferece uma resposta singular e contundente a um tema que vem 

se tornando um verdadeiro tabu.   
Se já há consenso de que somos um país racista e que são bem-vindas todas as políticas 
de afirmação pouco a pouco sendo implementadas no país, ainda há muita discussão 
quanto aos meios e aos modos com que a questão racial e o preconceito contra os negros 
devem ser enfrentados por aqui. 
o abolicionista Joaquim Nabuco já apontava em seus textos pelo fim da escravidão, no século 
xix, uma diferença crucial nos processos escravagistas norte-americano e brasileiro e, mais 
recentemente, Antônio Risério ofereceu alentada contribuição teórica, distinguindo o racismo 
no Brasil do racismo nos Estados Unidos. Sem deixar de reconhecer a necessidade de um 
enfrentamento às manifestações racistas, Risério defende não se poder ignorar a evidência de 
que, ao contrário do acontecido na América do Norte, por aqui não só houve uma mestiçagem 
massiva entre brancos e negros, como a cultura africana espraiou-se generosamente nas tra-
mas e hábitos da vida brasileira, favorecendo um pressuposto integrativo nas relações entre 
brancos e negros. Assumir a distinção racial excludente do modelo americano poderia signi-
ficar perder algo que nos devia ser muito caro, ou jogar fora a criança com a água do banho 
(RiSÉRio, 2007). Por outro lado, existem hoje correntes importantes nas universidades e nos 
movimentos sociais brasileiros, inspiradas em teses exatamente vindas da experiência norte-
-americana, que se opõem a essa interpretação, denunciando o sincretismo racial e cultural 
como um recurso de dominação social e política que visa manter os negros em lugares subal-
ternos e impedi-los de ascender, o que denota estarmos longe de ter a questão do convívio 
entre brancos e negros resolvida. mas há um debate de ideias franco, com bons argumentos 
dos dois lados, revelando amadurecimento da sociedade e democracia brasileiras.
Alexandre Dal Farra não pretendeu entrar nesse confronto teórico sobre a história e a sociolo-
gia da escravidão e da presença negra no Brasil. Sua pretensão nunca foi discutir ou indicar 
políticas e estratégias concretas para diminuir o fosso que separa negros e brancos em termos 
de acessibilidade à saúde e educação e de oportunidades de ascensão social. Como artista, 
sua proposta foi muito mais simples e paradoxalmente mais arrojada. Lançou-se na odisseia 
subjetiva de um homem branco em busca do racismo em potencial que trouxesse inexoravel-
mente em si e habitasse o seu entorno, tentando cercar o monstro fugidio de várias maneiras 
e com distintas estratégias narrativas, o que permitiu perscrutá-lo e iluminá-lo com um prisma 
que se propagou em muitas direções. Como parte dessa honesta e estritamente ética propos-
ta estética, havia a clareza de que ele, autor, pudesse, afinal, estar apenas tentando expurgar 
uma culpa indelével, que partilharia com toda população branca, mesmo aquela essencial-
mente mestiça, pelos hediondos três séculos de escravidão e suas trágicas sequelas. mas 
essas, que reverberam ainda hoje, foram legadas a todos os brasileiros sem distinção de cor. 
Se a população negra foi a vítima flagrante do sistema escravagista que nos infectou a partir 
do século xVi, e cujos nefastos miasmas ainda nos alcançam, os ditos brancos não só são 
cúmplices desse holocausto, como estão dialeticamente imbricados na equação perversa que 
a escravidão armou. Passados quase 130 anos da abolição, se para os negros o racismo ainda 
é uma realidade cotidiana,  para o conjunto da população a mancha do trauma cultural  gerado 
pela escravatura só faz crescer, traduzida em vergonha e em dívida impagável. Nesse sentido 

o empreendimento a que Dal Farra se lança é uma legítima tentativa de enfrentamento desas-
sombrado da doença coletiva que nos atinge a todos, mas do ponto de vista de um branco, 
já que os brancos são, de fato, perto de metade da população brasileira. Em um momento em 
que vozes da comunidade negra reivindicam o direito exclusivo de tratar o tema do racismo 
e vetam manifestações artísticas que não partam de sua mirada, sob o argumento de que só 
quem sofre o preconceito pode opinar sobre ele, Dal Farra  assume-se como um branco que 
vai escrever sobre o racismo contra os negros. o gesto é  ousado, mas a obra que gera tem 
o dom de desatar um nó górdio que trava e intoxica o debate sobre a criação teatral no país, 
principalmente no que diz respeito à liberdade de se propor e fazer em cena o que se julgar 
mais digno e justo, ou belo e interessante, independente do que este ou aquele grupo social 
ou governo pense ser mais adequado. A realização de Dal Farra e dos artistas que o acom-
panham devolve ao teatro o lugar de onde se vê e em que absolutamente tudo deveria poder 
ser visto, e onde convivem todas as diferenças, um direito fundamental. Nenhum brasileiro, 
branco ou negro, está incólume à praga do racismo, ainda que para todos os negros ela seja 
uma violência concreta, insidiosa e constante, e muitos brancos nem a reconheçam como tal. 
Essa assimetria, por certo odiosa, não apaga o fato de ser um problema extensivo a todos, 
mesmo àqueles inconscientes dele, da mesma forma que a desigualdade social. Como um 
problema crucial do conjunto da sociedade brasileira, merece que todos aqueles que queiram 
dizer alguma coisa sobre ele tenham a voz garantida.

oBras E procEssos
A trajetória do dramaturgo e encenador Alexandre Dal Farra veio sendo construída nos últimos 
anos no âmbito do coletivo tablado de Arruar. Foi esse grupo que encenou peças suas como, 
Mateus 10, em 2012, e, nos anos seguintes, a trilogia Abnegação (Abnegação I, Abnegação 
II – O começo do fim e Abnegação III – Restos), um dos marcos da dramaturgia brasileira 
contemporânea, na medida em que encarou de frente, com particular destemor e engenhosa 
teatralidade, o complexo e ainda nebuloso episódio do assassinato do prefeito de Santo An-
dré, Celso Daniel,  em 2002. Nesses três textos produzidos entre 2013 e 2016, consolidou-se 
na escrita de Dal Farra quase um estilo próprio de construção dramática, menos vincado na 
estruturação fabular do que na linguagem dos agentes falantes, modo possível de descre-
ver seus personagens. Efetivamente, Dal Farra não os constrói por uma via psicológica, que 
atenda ao desenvolvimento de uma trama clara e com desfecho certo. muito pelo contrário, 
eles se parecem mais a feixes de pulsões que resultam em falas escandidas como jorros, e 
nas quais pululam revelações normalmente indizíveis sobre seus próprios desejos e sombras, 
situando-os em movimentos erráticos e violentos, quase sempre bruscamente interrompidos. 
De alguma forma, essas características de sua dramaturgia já aparecem no romance Manual 
de Destruição, que publicou em 2013. Ali, a violência explicitada pelo narrador em um tipo de 
subjetividade em transe  se aproxima muito do que ocorre na trilogia Abnegação, principal-
mente nas duas primeiras peças, que esquadrinham membros de um partido político às voltas 
com a impossível conciliação de ideais coletivos genéricos com interesses pessoais escusos.  
o Projeto Branco, que resultou no espetáculo a ser apresentado na mostra internacional de 
teatro de São Paulo de 2017, pode ser considerado um passo adiante de Dal Farra, para além 
do terreno conquistado nos textos anteriores. Da ideia inicial, de tratar a questão do racismo 
no Brasil na perspectiva de um autor branco, seguiu-se o fortuito impulso de um edital público 
para montar a peça e um longo e tortuoso processo de criação, que implicou na produção 
de três textos, e na experiência de uma série de embates nos testes realizados com distintos 
públicos, até chegar-se à forma final da encenação. Nesse processamento, vertiginoso e dolo-
rido, acompanharam Dal Farra três outros artistas: Clayton mariano, companheiro de tablado 
de Arruar que assinou a direção da trilogia com ele e se coloca, agora, como um dos atores 
de Branco: o cheiro do lírio e do formol; André Capuano, ator que participou da trilogia, mas 
tem feito projetos independentes; e Janaína Leite, pesquisadora e atriz do grupo xix que, em 

o racisMo de cada UM e os riscos  
de enfrentÁ-Lo
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parceria com Dal Farra, encenou Conversas com meu Pai em 2014 e divide com ele essa nova 
direção. os quatro artistas enfrentaram juntos, como um coletivo novo e constituído especial-
mente para o projeto, os desafios da encenação. Escrevo aqui sem que o espetáculo tenha 
propriamente se posto em pé, mas o ensaio compartilhado e os três textos que engendraram 
a versão dramatúrgica final e a sua estratégia de construção cênica permitem que eu arrisque 
uma análise da obra, desde já reconhecendo seus méritos notáveis e sua inegável contribui-
ção  ao debate sobre o racismo no país.
o primeiro texto, Ele escreveu uma obra sobre negros e o segundo, Tio, Mãe, Filho – passeio 
por propriedades são assumidos por Dal Farra como peças falhadas, que ele acabou repro-
cessando completamente na versão final que aqui se examina e que toma emprestado dessas 
duas primeiras alguns fragmentos. Para iniciar a análise, contudo, vale um sobrevoo sobre as 
estruturas desses dois primeiros experimentos, até para compreender como a forma final de 
Branco: o cheiro do lírio e do formol, demarca uma superação pelo dramaturgo do formato de 
seus textos anteriores, encenados pelo grupo tablado de Arruar. As duas peças descartadas 
foram, na verdade, andaimes, que permitiram a Dal Farra e a seus companheiros de viagem o 
êxito na delicada travessia por esse tapete de ovos, de tão arriscados os passos cometidos.
A estrutura de Ele escreveu uma obra sobre negros se assemelha à de Abnegação III-Restos, 
em que distintas situações dramáticas em paralelo, não necessariamente conexas e ocorren-
do em espaços e tempos autônomos, tentam dar conta do tema tratado. mas, também, já 
aparece aí, nessa primeira tentativa do atual projeto, um dos traços marcantes da sua versão 
final, agora encenada, que é a explicitação quase documentária do próprio autor narrando 
seus embates de consciência com o racismo residual que pudesse carregar e que percebe à 
sua volta. isso ocorre em Ele escreveu uma obra sobre negros, seja na voz do sujeito falante/
pensante tripartido em outros, na farsa assumida de um diálogo com irmão e primo fantas-
máticos, seja na fabulação de um reencontro com a empregada doméstica negra, em que ele, 
típico homem branco de classe média, tenta utópica e pateticamente desfazer os laços opres-
sivos de dominação que travou e ainda trava com aquela que o serviu e acompanhou desde 
a infância. Particularmente impactante, nesse sentido, ainda que eliminada do texto final, é a 
cena de um encontro do autor com um negro muito bem vestido, em um shopping center, e 
o diálogo com ele travado na sequência, a partir da suposição inicial de que este fosse um 
funcionário da segurança. 
No caso de Tio, Mãe, Filho – passeio por propriedades, talvez sob o impacto da rejeição 
que o primeiro texto sofreu por parte dos convidados a comentá-lo, há quase uma regressão 
a uma forma dramática convencional, em que um núcleo familiar disfuncional, opondo um 
adolescente urbano politicamente correto a seu tio fazendeiro inescrupuloso, serve de pano 
de fundo para um comentário sutil e distanciado sobre o preconceito racial. Curiosamente, 
o que sobrou dessa tentativa no texto e no espetáculo acabados foi só a rubrica final, numa 
cena em que os dois personagens centrais são assassinados e queimados, em represália ao 
atropelamento seguido de fuga e tentativa de estupro do quase cadáver de uma mulher negra.              

cartografia incomplEta dE um taBu
Em Branco: o cheiro do lírio e do formol, vão alternar-se três planos, ou tipos de materiais, 
distintos. Um é basicamente dramático, com os diálogos de um núcleo familiar com pai, filho 
e tia, mas que resiste a se explicitar de forma propriamente dramática, hesitando entre perma-
necer irresoluto e bastar-se, talvez, como alegoria duma profunda crise dos valores humanos 
em nosso tempo. Um outro plano, que poderia ser considerado o principal, é basicamente 
narrativo, fazendo emergir a voz literal do autor, já aparecida em Ele escreveu uma obra sobre 
negros, mas agora reposicionada em um registro menos ambíguo, ou quase épico, na tradi-
ção de um teatro que interpela diretamente seu espectador, sem mediação ficcional. Aqui, o 
autor conta a arriscada saga em que se meteu propondo-se a escrever sobre negros e sobre 
os preconceitos raciais por eles sofridos, assim como sobre a dificuldade em alcançar esse 

inatingível outro, ignoto, só existente na miragem de um racismo entranhado na sua própria 
alma de branco. o terceiro plano refere-se às cenas das duas peças anteriores descartadas, 
que são reaproveitadas e que variam entre serem narrativas ou dramáticas, como elementos 
excedentes que não se encaixam nem se querem encaixar no todo, além de alguns momentos 
estritamente performativos, sem qualquer fala, que emergiram no processo de encenação. 

Diante dessa descrição sumária do texto em análise, percebe-se que, até pelo pro-
cedimento construtivo em processo aberto, por acúmulo de tentativas e erros, não se está 
diante de uma obra dramática convencional, como um objeto estável que pudesse ser es-
crutinado à exaustão até chegar-se a uma classificação satisfatória. Como provavelmente a 
estreia de Branco: o cheiro do lírio e do formol confirmará, trata-se de uma obra não só aberta, 
mas em movimento, tal qual um drone que se pusesse a voar sobre o panorama da questão 
racial no Brasil, captando paisagens e relevos, cartografando baixas e altas temperaturas do 
solo, registrando instantâneos de intensidades volumétricas, mas sempre numa mensuração 
mutante que não esgota o objeto que pretende cercar. Visto assim do alto, o racismo contra a 
população negra nos corações e almas brasileiros pode ser pensado, maturado e assumido. 
Sem encerrar o assunto ou oferecer redenção aos inauditos males do preconceito racial contra 
pretos, amarelos ou vermelhos, a visão desse branco, ou desses brancos que operam este 
rastreamento, oferece um contraponto produtivo, incorpora-se às lutas antidiscriminatórias, 
permite-se contribuir com o esforço cívico de fortalecê-las.
              Cabe também, considerando os aspectos ainda indeterminados do processo criativo 
que se quer aqui avaliar e comentar, uma retomada da afirmação inicial no que diz respeito ao 
seu significado político, em contraponto a certas posições autoritárias, que vêm se permitindo 
descartar sumariamente esforços e realizações estéticas, e nem por isso menos éticas, que 
lhes pareçam racistas. Como pode ter ficado claro nessa reflexão, o racismo está em toda par-
te e em todas as consciências, mais ou menos revelado, ou reconhecido. Não é banindo ma-
nifestações artísticas que se pode combatê-lo, mas sim, permitindo a todos aqueles com algo 
a expressar sobre ele, e com a coragem moral de fazê-lo, que possam ser vistos e ouvidos. 
Que depois se debata, dos distintos pontos de vista existentes sobre a questão, se aquelas 
realizações alcançaram ou não iluminar o problema, se foram ou não relevantes como obras 
de arte, se são ou não efetivamente racistas e de que perspectiva. Nesse sentido, o trabalho 
de Alexandre Dal Farra me parece substancialmente feliz, ou bem sucedido. isso porque o seu 
texto autofágico, que foi devorando suas próprias partes necrosadas, reflete um embate real 
e cruento com os pontos de vista adversos e com os seus próprios eventuais preconceitos 
arraigados. Ele entrou nesse jogo arriscado, sem afetação ou vaidade, com a cara, a coragem 
e um tanto de talento, em nenhum momento descartando todas as alternativas, inclusive a do 
fracasso completo. Um exemplo perfeito dessa retidão é um dos seus solilóquios, no texto 
sobrevivente que emergiu depois do descarte dos dois primeiros. Nele comenta as opiniões 
ouvidas quando leu o primeiro texto a alguns “provocadores” e aparece uma análise lúcida 
sobre as limitações daquela peça. 

“muitas das coisas que os provocadores diziam, na minha “previsão”, eram muito próximas das 
coisas que eles me disseram, depois, na vida real!... e isso não me falava, de forma alguma, da 
previsibilidade dos convidados, mas sim, da profunda esterilidade do meu texto inicial, do caráter 
previsível e sem saída do que o meu texto propunha. Como se o encontro com eles já estivesse de 
certa forma codificado, contido dentro do próprio texto em si!... Os papéis estavam dados, o jogo era 
só um, e não havia rota de fuga, o texto (e essa era uma das críticas feitas a ele) se fechava sobre 
si mesmo o tempo inteiro e puxava os outros também para lá – para dentro dele mesmo. mas então, 
era também uma espécie de denúncia! Um tipo de denúncia sobre um discurso que roda em falso, 
sobre uma fala que já está codificada, em que só há lugar para algozes e vítimas, uma denúncia 
sobre um sistema discursivo que só pode ser ocupado para que se digam as mesmas coisas, sobre 
uma fala, portanto, que não tem validade enquanto fala, mas apenas enquanto ato, uma denúncia 
de um discurso que opera apesar daqueles que se utilizam dele, de um discurso, portanto, que 
se utiliza de nós, e não o contrário! e agora eu ocupava um lugar dentro desse discurso, eu fazia 
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o discurso se mover novamente, se mover de uma maneira que eu já conhecia, que todos nós já 
conhecíamos, mas agora eu tinha um lugar dentro dele, eu o impulsionava também, eu era o ra-
cista, e depois, eu tentei mudar de lugar, e ocupar o lugar daquele que fala contra o racismo, isso 
sem deixar de antes fazer o papel reservado àqueles que se dão conta do seu lugar, ou seja, pedir 
desculpas, fazer ressalvas, dizer que eu entendi um monte de coisas, e assim por diante!... mas isso 
tudo, o fato de que as reações fossem previsíveis, de que eu já sabia as consequências que a peça 
geraria, isso só mostrava ainda mais o beco sem saída que era a peça. Ou seja, de fato que ela 
só falava mesmo o tempo inteiro sobre ela mesma. sobre mim mesmo. mesmo quando os outros 
estavam lá” (DaL Farra, 2016)

A representação do negro e do seu lugar de oprimido no teatro brasileiro tem uma história, que 
começa no século xix, ainda com a escravidão vigente. Peças que se inserem no dito teatro 
abolicionista, ou antiescravagista foram escritas desde a década de 1850, mas, na verdade, 
como aponta Leda maria martins, foi só quase cem anos depois, com a criação do teatro 
Experimental do Negro em 1944, por Abdias do Nascimento, que começaram a ser encena-
das peças sem os estereótipos da “persona negra”, antes apresentados por autores, senão 
brancos, imbuídos de uma ideologia que aprisionava o negro em uma caracterização opres-
siva. Com Abdias do Nascimento abre-se espaço, como sugere martins,  “para a experiência 
histórica positiva do afrodescendente, a denúncia do racismo, a ênfase na reconfiguração 
de temas, fábulas e personagens”. (mARtiNS, 2006, p.208) mais recentemente, experiências 
como as do Bando de teatro olodum, da Bahia, ou de grupos emergentes no Programa de 
Fomento ao teatro da Cidade de São Paulo, como Capulanas Cia. da Arte Negra, Coletivo 
Negro, Filhos de olorum – os crespos, Cia Bartolomeu e teatro de Narradores, vêm consoli-
dando teatralidades que afirmam e projetam uma perspectiva do mundo e da questão racial 
pelo olhar do negro. o espetáculo de Dal Farra, mariano, Capuano e Leite, permite-se, para 
além de uma tradição racista branca tão prevalente na história teatral brasileira, ou pelo menos 
em contraste com ela, oferecer um olhar alternativo, de brancos, que não nega o racismo, mas 
também não se furta a enfrentá-lo, e com isso quer ajudar a superá-lo. 
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“Cor é a questão aqui, e Cele abre seu espetáculo  

caracterizada como Bianca White. Uma personagem 

para a qual ela pinta o rosto de branco (...) e segue 

proferindo, em stand up, falas ácidas e duras sobre 

os soberbos e endinheirados brancos, que participam 

de ‘empreendimentos artísticos intelectuais’ e são 

sarcásticos com os negros. É fascinante ver uma 

artista encarar o racismo de frente, de cabeça erguida 

e sem se conter. Sua personagem também é de 

classe média, o que a torna mais interessante”.

CRítiCA ESCRitA PoR JoRiK moL PARA 

o SitE Do AmStERDAm FRiNGE

FotoS JANoSCH ABEL
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Fechem os olhos...
Você também. Imagine que você está em um bom lugar. ao seu redor, somente pessoas brancas. 
pessoas brancas como eu! Com uma linda pele branca, olhos claros, belos cabelos loiros...
Visualize. sinta sua brancura interior. pense em seus dentes brancos, em seus ossos brancos, em seu 
sangue vermelho. tente reprimir sua “escuridão” interior e exterior. Deixe uma luz branca te dominar...
Você é alguém especial. Você faz parte dos poucos escolhidos. Inspire e expire. agora abra seus olhos...  
Isso não foi maravilhoso?1

Em Black Off, Ntando Cele, artista cênica e cantora sul-africana atualmente radicada na 
Suíça, confronta diversas visões sobre negritude e a presença/ausência negra na so-
ciedade contemporânea europeia – e, particularmente, na arte – em uma contundente 

performance que é, ao mesmo tempo, profundamente ácida e inteligente, divertida e cortante. 
Junção de dois trabalhos anteriores – Face Off e Black Notice – o espetáculo é uma espécie de 
talk show irônico, em que se hibridizam música, texto e vídeo. Em seu primeiro solo, Face Off, 
Ntando Cele brinca com visões estereotipadas sobre a África, a(s) cultura(s) africana(s) e as mu-
lheres negras, enfrentando questões relativas ao seu lugar como artista negra, estrangeira em 
uma cultura branca: “existe a possibilidade de mulheres negras serem ‘apenas’ artistas ou elas 
sempre carregam o fardo da raça e do gênero, em qualquer coisa que façam?”, ela pergunta2. 
Já em Black Notice, a performer trata de temas semelhantes, de uma maneira tanto mais sutil 
quanto direta. Por meio de seu alter ego Bianca White, ela denuncia o olhar condescendente 
do branco sobre o negro, pois a personagem “julga saber tudo sobre negros em todo o plane-
ta e quer ajudá-los3” tornando “o mundo branco mais fácil de entender por meio de terapia e 
meditação4”, como atesta a utilização deste recurso em trecho do espetáculo Black Off – cuja 
citação abre este artigo – em que ela nos auxilia a superar nossa “escuridão interior”. 
A combinação resultante é um espetáculo que, a partir das questões inicialmente desenvolvi-
das nos trabalhos anteriores e da junção contrastante (whiteness/blackness) de seus materiais 
cênicos e conceituais, coloca em xeque noções de identidade e pertencimento, colonialismo 
e apropriação. Black Off traz à tona, ainda, por meio da evidenciação de diversos estereótipos 
raciais e culturais, questões candentes da sociedade contemporânea europeia, tensionadas 
pela crescente imigração africana, vista como motivo de insegurança econômica e social por 
parte da população branca. Bianca White provoca: “Deixem-me dizer uma coisa: os africanos 
deveriam aprender com vocês, europeus. Vocês sempre conseguiram se dar bem, sempre 
conseguiram fazer o melhor para a Europa, inventando coisas como zika, escravidão, colonia-
lismo, ebola, AiDS. Ser branco é a norma na Europa”. 
Correndo o risco de desagradar inclusive às pessoas negras, Ntando Cele não é, em nenhum 
momento de sua performance, condescendente. Na primeira parte de Black Off, a artista re-
mete ao recurso racista conhecido como blackface, ao performar Bianca White, a mais bran-
ca5 das comediantes de talk show, cosmopolita e filantropa que, embora viaje pelo mundo 

1  tradução livre de trecho da primeira parte de Black Off – centrado no talk show apresentado por Bianca 
White – a partir da filmagem realizada durante apresentação do espetáculo no Schlachthaus theater, em Berna/Suiça. 
Vídeo disponível em: http://rhaps.com/vids/blackoff_schlachthaus_1.mp4. todas as citações de trechos do espetáculo 
presentes no artigo são creditadas à mesma fonte.
2  Conforme sinopse do espetáculo Black Off, integrante do dossiê enviado pela produção da mitsp 2017 para 
orientar a pesquisa e escrita deste artigo.
3  idem.
4  Segundo a sinopse de apresentação de Black Off no Schlachthaus theater, traduzida livremente a par-
tir da página do evento no facebook, disponível em https://www.facebook.com/events/836580116443390/. Acesso em 
07/02/2017.
5  Bianca White, em uma tradução exata, significa Branca Branca.

acompanhada por “três músicos de jazz brancos e europeus”, é, segundo ela mesma afirma 
ao se apresentar ao “incrível público de aficionados da arte”, uma branca tão africana quanto 
os negros, sentindo-se, inclusive, por sua descendência6 zulu (entre outras etnias), “quase 
negra” na Europa. E a simpática Bianca pergunta: “o que significa sentir-se como um negro?”. 
Ao responder à própria questão, Bianca White/Ntando Cele o faz de maneira precisa e revela-
dora, desvelando as contradições de um discurso racista que se pretende neutro ou amigável 
e que, no entanto, se mostra condescendente e eivado de preconceitos, impondo uma manei-
ra estereotipada, caricatural, estigmatizada do ser negro: 

“Bem, eu consigo limpar e cozinhar como os negros. eu também consigo dançar como os negros! 
também preciso dormir... ah, eu como pés e cabeças de galinha e finjo que gosto [pausa]. sabe? 
eu gosto de negros! eu até costumava ter uns... [suspensão] como amigos. pelo menos até meu pai 
vendê-los e me comprar um cachorrinho de estimação”. 

Utilizando maquiagem facial branca, luvas e roupas que escondem o seu corpo negro, além 
de peruca loira e lentes azuis, a artista instala, na pele de Bianca White, um complexo jogo de 
identidades que, entre outros efeitos, critica – ao remeter diretamente, em sua apropriação e 
inversão – o famigerado recurso inventado, no início do século xix, pelos shows humorísticos 
estadunidenses, nos quais comediantes brancos faziam caricaturas de homens negros, pin-
tando o rosto com graxa, exagerando o tamanho de seus lábios e usando perucas de lã, luvas 
e fraque (LEAL, 2008, p. 5). Parece-me interessante observar que, no Brasil do século xix, 
algumas companhias de negros e daqueles considerados “mulatos” 7 encenavam adaptações 
de clássicos europeus “com o rosto e as mãos pintados de branco, realizando uma inversão 
do blackface norte-americano” (LEAL, 2008, p.5).
Na cena brasileira, a discussão sobre a utilização racista do blackface voltou à pauta por 
ocasião da encenação, em 2015, de A Mulher do Trem, pela companhia de teatro os Fofos 
Encenam.  A partir da denúncia de racismo feita nas redes sociais pela blogueira negra e estu-
dante de arquitetura Stephanie Ribeiro, iniciou-se uma série de manifestações que culminou, 
por parte do instituto itaú Cultural, na suspensão da peça e na realização, em seu lugar, do 
debate Arte e Sociedade: a Representação do Negro8. o debate contou com a participação 
da blogueira e de mais sete atores sociais, entre artistas, intelectuais e ativistas do movimento 
negro e foi realizado na véspera do dia de comemoração, no Brasil, da assinatura, pela prince-
sa isabel, da Lei Áurea, a chamada “abolição” da escravatura que, como salienta a jornalista 
Eliane Brum no artigo em que discute o debate9, jamais foi completada: 

Neste momento, um jovem negro no Brasil tem um risco 2,5 vezes maior do que um jovem 
branco de morrer assassinado. De 2003 a 2012, a sociedade brasileira testemunhou – sem 
escândalo – o assassinato por armas de fogo de 320 mil negros. imagine, para ter noção do 
significado, uma cidade de porte médio povoada por cadáveres com furos de bala – e que 
todos esses corpos têm a mesma cor. E imagine que, neste mesmo país, isso é tão natu-
ralizado – e naturalizar é tornar natural o que não é – que apenas os mesmos se espantam. 

6  importante frisar que, no Brasil, muitas pessoas consideradas brancas, ao serem confrontadas com seus 
privilégios ou atitudes em relação às pessoas negras, desqualificam a percepção dessas últimas a partir do argumento 
de que, tendo elas também descendência negra, não é possível que reproduzam racismo. o não  reconhecimento do 
próprio racismo, atrelado à noção de que, no país, não existe distinção racial, faz parte do que é denunciado por pesqui-
sadores e estudiosos – a partir da crítica à expressão cunhada pelo historiador e sociólogo Gilberto Freyre – como “mito 
da democracia racial”.
7  A expressão “mulato” é rejeitada por estudiosos e ativistas ligados ao movimento negro no Brasil, em função 
de sua conotação pejorativa, que aproxima do animal o fruto de uma miscigenação – muitas vezes forçada, proveniente 
de estupro – entre negros e brancos, pois a palavra “mulato” remete à “mula”, animal resultante do cruzamento entre a 
égua e o jumento.
8  Disponível em vídeo, na íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=LG_cRxBsKfE&feature=youtu.be . 
Acesso em 08/02/2017.
9  BRUm, Eliane. No Brasil, o melhor branco só consegue ser um bom sinhozinho. Jornal El País, 25/05/2015. 
Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/25/opinion/1432564283_075923.html .
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Esta é a trama que se desenrola nas periferias de São Paulo, nas delegacias e nas prisões, 
enquanto na Avenida Paulista, no auditório do braço cultural de um dos dois maiores ban-
cos privados do país, o foco e as luzes estão sobre oito pessoas, brancas e negras, que 
falam a partir de lugares e de posições diversas.

interessante perceber que, apesar de todos os efeitos negativos sofridos pela população ne-
gra em uma sociedade marcada por racismo estrutural, a noção de “democracia racial” – 
alimentada por uma perspectiva branca que minimiza as consequências da escravidão e do 
processo de abolição para o povo escravizado e seus descendentes – ainda permeia o imagi-
nário do brasileiro, traduzindo-se naquilo que a escritora Ana maria Gonçalves (2015, pp. 2-3) 
chamou de “contrato racial”:

É importante observarmos que tentativas de defesa ou de minimização de atos racistas 
geralmente são tão ou mais racistas que os atos originais. A defesa do blackface não foi 
diferente. É o racismo (estrutural ou pessoal) presente na sociedade brasileira que permite 
chamar de “ignorantes”, “burros” ou “antas” negros que falam de um assunto no qual são 
escolados desde nascença. É o racismo (estrutural ou pessoal) que faz brancos pensarem 
que negros não conhecem a origem de atos de humilhação e ofensa dirigidos contra eles, 
como também é o racismo que habilita brancos a dizerem quando negros podem ou não se 
sentirem ofendidos ou humilhados. É o racismo (estrutural ou pessoal) que permite a bran-
cos defender a experiência de ter presenciado um ato racista sem tê-lo percebido ou se in-
dignado com ele, como em “eu vi o filme” ou “eu li o livro” ou “eu vi a peça” e ele ou ela “não 
é racista”. Porque, na grande maioria das vezes, brancos têm uma ideia bastante própria e 
distorcida de racismo, que nunca os inclui, mesmo tendo nascido em uma sociedade es-
truturalmente racista, como são todas as que um dia foram tocadas pela escravidão. Essas 
sociedades são regidas pelo que o sociólogo e filósofo Charles mills chama de “o contrato 
racial” (nome também de seu livro, pela Cornell University Press), do qual nem todos os 
brancos são signatários, mas todos, querendo ou não, sabendo ou não, são beneficiários. 
Segundo mills, o racismo é um sistema político e uma estrutura de poder que se baseia em 
um acordo, geralmente não verbalizado e não questionado, através do qual a elite bran-
ca dominante garante para si a maior parte das riquezas e das oportunidades disponíveis 
na sociedade. No caso da montagem da peça A Mulher do Trem, vejo claramente dois 
exemplos disso: optar pelo clichê “empregados domésticos igual a negros” reforça o es-
tereótipo racista do negro subalterno; e optar pela blackface em vez de artistas negros 

convidados não faz a inclusão e garante renda e oportunidade de trabalho a atores brancos.  
Não creio que tenham sido escolhas conscientes do grupo os Fofos Encenam. Contudo, 
uma das armadilhas de uma sociedade regida por contrato racial é exatamente esta: o não 
questionamento e a naturalização do status quo, pois assim os brancos podem continuar 
negando ou ignorando privilégios e benefícios que lhes são concedidos pelo racismo.

A importância histórica de um debate como esse ainda está para ser medida, mas, sem dú-
vida nenhuma, ele significa um avanço no processo de reconhecimento de pautas que têm 
sido, há anos, debatidas no seio dos movimentos negros, mas flagrantemente ignoradas pe-
las instituições que legitimam a produção de conhecimento em nosso país. Ele é resultado, 
indubitavelmente, de uma reivindicação de proporções crescentes nos últimos anos, e que 
não pode mais ser negada ou adiada: o direito ao protagonismo negro na produção de suas 
representações e saberes. Como afirmou a debatedora Stephanie Ribeiro: 

Essa é a minha história e essa é a história que eu levo sempre e vou levar pra toda a minha 
vida porque não tem como eu ser negra um dia e não ser no outro [...]. É a minha imagem 
toda vez que eu vejo a tV, toda vez que eu vou numa peça. É sempre a mesma coisa. É 
ou a mulher negra para sexo [...] ou a mulher negra empregada. Ah, mas por que a mulher 
negra é empregada? Porque a gente vive num país em que, pós-abolição, a mão de obra 
negra era abundante. Então o que que a gente faz com essa mão de obra abundante? Vai 
dar chances? Vai dar estudo? Não! Vamos colocar eles pra limpar, lavar e passar. É aí que 
entra o estereótipo. Não é só pintar a cara de preto. o estereótipo que a peça reforçava é 
esse estereótipo da mulher negra em vários sentidos: no cabelo, na forma de se portar [...]. 

Então, o problema não é essa peça, mas o problema é a visão das pessoas brancas sobre 
nós. Essa visão a gente não vai aceitar mais, porque hoje a gente tem voz, hoje a gente 
pode falar. Que seja no facebook, que seja com pichação, que seja da forma que for. Eu não 
aceito. Eu não vou me calar10.

tal reivindicação tem amplas reverberações, ganhando visibilidade na mídia e pautando esco-
lhas curatoriais de importantes eventos, tais como a própria mitsp que, em 2017, traz como um 
dos eixos principais de sua programação o tema “autodeterminação e protagonismo negro”, 
após ter sido palco, em 2016, de acirradas discussões e de ações performáticas iniciadas com 
os protestos gerados pela inclusão do espetáculo Exhibit B na composição de sua grade: 

Em 2016, faria parte da programação a peça sul-africana “Exhibit B”, que recria os 
zoológicos humanos que existiram na Europa no século 19 (um debate sobre o racismo, 
de acordo com o diretor Brett Bailey).
A peça foi alvo de protestos de movimentos negros e cancelada – segundo a organização 
da mostra, por cortes de verba, não pela polêmica.
Atores brasileiros que representariam os escravos da montagem se reuniram então na 
performance “Em Legítima Defesa”, apresentada após algumas sessões da mit 2016 
e desdobrada, neste ano, em A Missão em Fragmentos: 12 Cenas de Descolonização 
em Legítima Defesa11.

o espetáculo, inspirado no texto A Missão, de Heiner müller, e dirigido por Eugênio Lima12, é 
um dos vigorosos frutos da crescente presença negra13 na cena contemporânea brasileira, 
marcada por um posicionamento crítico que, na feliz expressão da pesquisadora cubana ileana 
Diéguez (2011, p. 14), busca experimentar “a prática artística como forma estética do ato ético”. 
A presença/ausência do negro14 na arte é também uma das questões cruciais que plasmam 
Black Off. No próprio título da obra – polissêmico e de difícil tradução – essa ambiguidade 
está presente: traz em si a possibilidade de apagamento do negro, sempre visto como o 
“fora” da cultura, o exótico (ainda que maioria da população), o estrangeiro (ainda que nas-
cido na terra) do qual é necessário “se livrar”, seja apagando sua subjetividade, negando-lhe 
condições materiais de existência ou simplesmente aniquilando-o15. No entanto, se a palavra 
“off” carrega a conotação de “fora”, de “ausente”, ela traz também o sentido de “livre” e isso 
significa, inclusive, estar “livre” das determinações sociais de raça e gênero. 
operando em um jogo de contrastes, em que luz e sombra produzem zonas de indetermina-
ção, Ntando Cele provoca nosso olhar e questiona nossas perspectivas sobre o que pode 
ser uma arte negra, ou a produção artística de uma mulher negra. É exemplar, neste sentido, 
a performance que ela desenvolve na segunda parte do espetáculo. 
Após livrar-se de sua caracterização de Bianca White, a artista se apresenta em roupas co-
muns de ensaio e, na penumbra, experimenta várias expressões faciais – primeiro diante da 

10  RiBEiRo apud BRUm (2015). 
11 matéria de maria Luísa Barsanelli para a Folha de São Paulo, acessada em 06/02/2017. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/02/1856348-mais-enxuta-4-mitsp-ira-debater-racismo-e-reunir-pecas-documen-
tais.shtml .
12 DJ e ator do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, foi mediador do debate promovido pelo itaú Cultural em 2015.
13  Eu poderia citar, entre outras produções recentes, As Cenas Pretas (Alexandre de Sena, BH/mG) e os espe-
táculos Madame Satã (Grupo dos Dez, BH/mG), Sangoma (Capulanas – cia. de arte negra, SP/SP) e Cartas a Madame 
Satã ou me Desespero sem Notícias Suas (Cia. os Crespos, SP/SP), além das performances Presença Negra, do artista 
paulistano moisés Patrício, e Bombril, de Priscila Rezende (BH/mG).
14  Ao ver os vídeos de algumas das apresentações de Ntando Cele na Europa, em minha pesquisa para a es-
crita deste artigo, foi interessante observar como ela destaca a quase ausência de negros na plateia. Não pude deixar de 
pensar o tempo inteiro se ela estaria preparada para a composição de uma plateia brasileira de teatro em que, embora 
sejamos um país de maioria negra, essa ausência também é bastante comum.
15  Como revelam as assustadoras estatísticas de genocídio da população negra no Brasil, traduzidas na terrível 
imagem de Eliane Brum, já citada neste artigo.
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plateia e, depois, diante de uma câmera com projeção ao vivo. iluminando áreas do corpo, 
ela destaca seus traços, o tom de sua pele, a raiz de seus cabelos. Em seguida, tendo ao 
fundo a projeção de uma imagem-clichê da África – uma paisagem de savana ao poente – ela 
reproduz rapidamente a imagem, também clichê, de uma africana que carrega uma espécie 
de cântaro e dança uma “dança típica”, tornando risível essa representação quase folclórica 
do negro: uma representação que, ignorando as especificidades de cada povo ou etnia, o 
reduz a uma perspectiva branca do que seria a “autenticidade” da cultura negra. E Ntando 
Cele questiona: quais são os limites da liberdade artística quando você é um artista “de cor”?
As possíveis “respostas” às questões que ela coloca em cena estão, arrisco-me a dizer, 
nos modos poéticos que articula, produzindo uma arte que, contrapondo-se ao discurso 
de Bianca White, se mostra não apenas complexa como também inconveniente. Em sua 
ambiguidade provocativa e reveladora, a obra de Ntando Cele me remete ao pensamento de 
Fanon (2008, p. 43), de quem lanço mão no arremate deste texto: 

Não sei, mas afirmo que aquele que procurar nos meus olhos algo que não seja uma in-
terrogação permanente, deverá perder a visão: nem reconhecimento nem ódio. E se dou 
um grande grito, ele não será nada negro. Não, na perspectiva adotada aqui, não existe 
problema negro. ou pelo menos, se existe, os brancos não se interessam por ele senão 
por acaso. É uma história que se passa na penumbra, e é preciso que o sol transumante 
que trago comigo clareie os mínimos recantos...
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“A peça nos faz questionar a justiça chilena dentro de 

um contexto democrático, que baseia seu exercício 

judicial nos princípios republicanos de igualdade, 

liberdade e fraternidade. Mas até onde eles são 

legítimos? Essencialmente, Mateluna é um teatro 

político que nos faz refletir e sentir parte desse 

problema nacional, nos comovendo na poltrona, 

nos chamando a elevar a voz, nos instigando 

a conhecer as caras da justiça/injustiça e, por 

último, em um ato de efervescência, nos exigindo 

elevar um clamor à justiça por Jorge Mateluna”. 

REViStA DiGitAL HiEDRA

FotoS FUNDACiÓN tEAtRo A miL / FELiPE FREDES
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Um dos eixos estruturantes da programação desta 4ª mitsp é o teatro documentário. 
Entre os espetáculos selecionados, Mateluna, do diretor e dramaturgo chileno 
Guillermo Calderón, destaca-se por estender os limites do que se entende por 

esse teatro, problematizar suas convenções e apontar novos destinos para a tragédia 
contemporânea. Refletir sobre essa obra exige pensar suas intenções e sua estética e as 
pontes e diálogos com a trajetória de Calderón e a cena contemporânea.
o espetáculo trata da segunda prisão do ex-guerrilheiro Jorge mateluna, acusado de ter 
participado de um roubo a banco – um crime aparentemente sem intenções políticas que 
surpreendeu seus antigos defensores. Jorge foi militante da Frente Patriótica manuel Rodrí-
guez, surgida em 1983 como resposta ao chamado do Partido Comunista do Chile. o projeto: 
organizar uma política de rebelião das massas para derrubar o regime ditatorial do general 
Augusto Pinochet (1973-1990).  
Assim como no Brasil e em outros países da América Latina, a ditadura de Pinochet foi per-
meada de paranoia anticomunista com ampla adesão de segmentos mais conservadores da 
sociedade civil e apoio nem sempre velado do governo norte-americano. Não por acaso, a 
Frente Patriótica manuel Rodriguez foi considerada uma associação terrorista pelo Departa-
mento de Estado dos Estados Unidos até 1999, embora, no próprio Chile, tenha se convertido 
com o passar dos anos em um movimento menos aguerrido e com maior participação popular, 
chegando a mudar seu nome para movimento Patriótico manuel Rodriguez. oficialmente en-
cerrou suas atividades de guerrilha urbana em 1999, época em que muitos de seus militantes 
estavam presos, incluindo Jorge, que só saiu do cárcere em 2004, após uma série de manifes-
tações que incluíram períodos de greve de fome que se estenderam por mais de 70 dias. Na 
época, a prisão de Jorge e outros guerrilheiros da Frente resultou em um acirrado debate sobre 
o indulto a crimes praticados durante o governo de Pinochet. A oposição defendia os mesmos 
diretos a militares acusados de violação de direitos humanos durante a ditadura.
A aproximação de Jorge com Calderón ocorreu durante o processo de criação de Escola 
(2013), espetáculo apresentado na primeira edição da mitsp. Escola trata da formação de 
guerrilheiros urbanos, que supostamente recebiam treinamentos promovidos por países 
da América Central, incluindo Cuba, e do bloco soviético. Sua estreia, em 2013, coincidiu 
com a segunda prisão de Jorge, acusado de ter participado de um assalto a uma agência 
do Banco Santander em Pudahuel, a noroeste da Região metropolitana de Santiago. Jul-
gado e condenado a 19 anos de confinamento, hoje ele está encarcerado em uma prisão 
de alta segurança no Chile.
motivos para acreditar em sua culpa não faltavam. Em uma alusão ao guerrilheiro, há uma 
cena ao mesmo tempo cômica e inquietante em Escola, na qual um professor de guerrilha 
ensina a construir uma bomba. os alunos encapuzados chegam a questionar o fato da expli-
cação conter crueldades injustificáveis como ação política. A mesma cena é reproduzida na 
nova peça. Na vida real, Jorge começou sua militância política aos 13 anos e foi condenado 
a 14 de prisão por participar de outro roubo a banco, com o objetivo de financiar ações guer-
rilheiras. De maneira geral, a opinião pública chilena viu, no assalto a banco de 2013, uma 
recaída do guerrilheiro no submundo da clandestinidade.
Para os artistas de Escola, a dúvida sobre a inocência de Jorge tornou-se incômoda. Haviam 
compartilhado com ele momentos cúmplices. Qual o sentido desse crime? Se era uma ação 
política, por que se mostrou tão amadora? Como um guerrilheiro urbano foi capaz de come-
ter erros grosseiros que levaram à sua captura pelos carabineiros, a polícia chilena? Seria o 
teatro capaz de oferecer alguma resposta?

 tEatros do rEal
Uma das características mais emblemáticas da cena contemporânea é a indefinição de seu 
estatuto epistemológico, entendido por Sílvia Fernandes como uma “crise de identidade” 
(FERNANDES, 2011, p.11). trata-se da impossibilidade de se elaborar uma definição que 
abarque, de maneira indiscutível, a experiência teatral. “Nesse sentido, pode-se falar de ex-
periências cênicas com demarcações fluidas de território, em que o embaralhamento dos 
modos espetaculares e a parte de fronteiras entre os diferentes domínios artísticos são uma 
constante. (FERNANDES, 2011, p.11) 
Foi como resposta à crise do drama, instaurada a partir do final do século xix, que o diretor 
e produtor teatral alemão Erwin Piscator elaborou os elementos do teatro político que pro-
piciaram a emergência do teatro épico brechtiano e as bases do teatro documentário que 
tensionariam os registros do real e da ficção na busca de um descortinamento das cama-
das de ideologia que escondem dispositivos de poder e exploração. Esse teatro foi apro-
priado pelo agit prop como instrumento de militância ou propaganda política. Assim sendo, 
as múltiplas formas com que o teatro documentário e outros teatros do real se apresentam 
hoje são caudatárias do fim do drama burguês e do teatro contemplativo, correspondendo 
a novos modos espetaculares.
Deixando de lado aproximações filosóficas sobre o real, é preciso assinalar que no teatro 
contemporâneo multiplicam-se as formas de apropriação de elementos não ficcionais nas 
artes cênicas: as performances autobiográficas, o biodrama, a autoficção, a inclusão de 
não atores, o uso de registros audiovisuais externos à dramaturgia, o aparecimento de per-
sonagens usando os nomes verdadeiros dos atores e atrizes, a partilha real de comidas e 
bebidas com o público, os cenários site specifics, entre outras possibilidades. Hans-thies 
Lehmann fala de irrupções do real no tecido simbólico da representação. Josette Féral, em 
uma abordagem mais ampla, considera esses recursos incursões de performatividade na 
moldura da teatralidade. maryvone Saison cunhou a expressão “teatros do real” para falar 
sobre o trabalho de certos coletivos teatrais que se diferenciam do teatro político tradicional 
reivindicando um acesso imediato ao real.

Desviando-se dos problemas de definição do que seria esse real, saison partia da distinção 
filosófica presente em língua alemã para dar conta do argumento, ao opor Vorstellung (repre-
sentação) a Darstellung (apresentação), na tentativa de designar a colocação em presença da 
própria coisa e não a ação psíquica que a torna presente ao espírito, e define toda representação 
como um gesto de envio a algo que não está ali. (FernanDes, 2013, p.4)

marcelo Soler, diretor da Cia. teatro Documentário, de São Paulo, chama a atenção para o 
fato de que “um cuidado deve ser tomado no que concerne ao uso do termo teatro do real: a 
ênfase na preposição “do” pontua que não se trata de um teatro que se assume como real em 
seu estado bruto” (SoLER, 2013, p. 136). De qualquer forma, os teatros do real pressupõem 
uma relação com espectador muito mais próxima que a contemplação realista e naturalista.
Mateluna insere-se no bojo de obras latino-americanas que criam teatros do real para tratar 
de aspectos obscuros dos regimes ditatoriais e contribuem para a busca da verdade, ainda 
que fragmentada. Nesse sentido, o espetáculo dialoga com trabalhos de artistas de sua 
geração, como a argentina Lola Arias e a brasileira Cristiane Zuan Esteves. Assim como Cal-
derón, elas partem de relatos de pessoas reais para a construção dramatúrgica. Duas obras 
de Arias – Mi vida después (2009) e El año en que nací (2012) – foram concebidas com relatos 
de filhos reconstruindo a história de seus pais por meio de fotos, filmes, escritos e recorda-
ções, todos relacionados à vida sob a ditadura. Em uma terceira obra, Melancolía y mani-
festaciones (2013), é sua própria história que é contada, a partir do fato de, em 1976, ano do 
início da ditadura militar na Argentina e do nascimento de Lola Arias, sua mãe ter entrado em 
profundo estado de depressão. Seu mais recente trabalho, Campo minado (2016), coloca no 
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sagens havia sido enviado a Levi por um destinatário anônimo. Esse conjunto de mensagens 
ficou conhecido como “correos de Blesa”, por se tratar de correspondências feitas entre os 
anos 2000 e 2009, envolvendo miguel Blesa, presidente do banco Caixa madrid. Na peça, 
três atores encenam esses diálogos, intercalando-os com explicações de gráficos e vídeos, 
projetados em uma grande tela no fundo do palco. As plataformas 15mpaRato e xNet, que 
reúnem coletivos de ativistas contra a corrupção na Espanha, usaram o espetáculo para abrir 
uma ação coletiva que levou a julgamento mais de cem políticos e banqueiros.
Expressões como interdisciplinaridade ou linguagens híbridas são empregadas para clas-
sificar o trabalho de artistas que, em uma mesma obra, utilizam recursos desenvolvidos 
em diferentes suportes e linguagens. No entanto, diante de uma cena múltipla e disforme, 
a pesquisadora ileana Diéguez trabalha com a ideia de cenários liminares, que estendem o 
que se compreende por teatro. É o caso, por exemplo, do teatro invisível de Augusto Boal. 
os desdobramentos acima apresentados de Mi vida después e Hazte banquero – tarjetas 
black seriam, dessa forma, casos extremos dessa liminaridade, pois transformariam o “lugar 
para olhar” do teatro (em grego, théatron, lugar onde se vai para ver) em intervenções não 
somente simbólicas, pois interferiram em destinos de pessoas reais.
A partir de Mateluna, não é possível saber qual será o destino de Jorge. Após suas apre-
sentações no teatro da Universidade Católica, em Santiago, no contexto do festival San-
tiago a mil, o público encontrava, na saída, manifestantes reais com faixas pedindo a liber-
dade do ex-guerrilheiro. A experiência política presentificada pelos atores não se esgota no 
espetáculo, mas cria um espaço de indeterminação que vai se alterando à medida  que os 
acontecimentos reais forem se sucedendo.
Dessa forma, é possível pensar que Mateluna reestabelece o convívio do teatro com a ci-
dade, convívio esse que Richard Schechner considera que se perdeu com a emergência do 
teatro burguês e o predomínio do palco italiano. Por meio da denúncia, a obra se multiplica 
no próprio real, ganha contornos inesperados e novas significações. Vai além do agit prop ou 
de outras formas convencionais de teatro político, pois traz uma estrutura porosa permeada 
não somente por discursos, mas, sobretudo, pela indeterminação da história que segue.
No entanto, não se resume à denúncia. Ao contrário, Mateluna possui diferentes camadas 
e registros de fabulação. o espectador, ao fazer um exercício de paralaxe, consegue colo-
car em perspectiva diferentes aspectos da obra. Da mesma forma que é possível pensar a 
denúncia inerente a Mateluna, que se mescla com a esfera política e cujo vetor aponta para 
o futuro, é igualmente legítimo voltar a atenção para o passado e, nele, identificar dúvidas e 
ressentimentos do próprio grupo que encenou Escola.

um pouco dE rEspEito
Em Escola e Mateluna, Calderón trabalhou com basicamente a mesma equipe. Com exceção 
de ximena Sánchez, assistente de direção e produtora de Mateluna que não participou de 
Escola, e de Felipe Bórquez, que fez a assessoria musical da primeira peça, mas não esteve 
na segunda, os demais artistas são os mesmos: maría Paz González, Camila González, Car-
los Ugarte, Luis Cerda, Andrea Giadach, Francisca Lewin e Loreto martínez.
Nas primeiras cenas de Mateluna, os atores apresentam Jorge e falam sobre sua contribui-
ção para Escola. o contexto político chileno e latino-americano é mostrado com imagens, 
gravações de programas de televisão e outros recursos, sempre com a intervenção dos 
artistas criando diapasão para o audiovisual. A princípio, Mateluna foca a relação do grupo 
com Jorge. Há um claro tom de ressentimento, clivado pela dúvida sobre a idoneidade do 
ex-guerrilheiro. Afinal, esta segunda prisão seria menos nobre que a primeira, por motivo 
político, quando do seu envolvimento com a guerrilha urbana. Essa tensão é apresentada na 
peça por meio da analogia sobre dois amantes que vivem uma crise de relacionamento. Uma 
canção pop dos anos 1980, sucesso nas rádios, é cantada várias vezes. Seus versos pedem, 
em inglês, por um pouco de respeito. Antes de saberem dos erros processuais envolvendo 

palco veteranos argentinos e ingleses da Guerra das malvinas, cuja derrota colaborou com a 
derrocada dos militares na Argentina. No Brasil, em Arqueologias do presente – A batalha da 
Maria Antônia (2013), Cristiane Zuan Esteves criou uma peça-instalação, onde o espectador 
convive com objetos e relatos ligados à ditadura e algumas cenas de teatro verbatim, no qual 
atores reproduzem palavra-por-palavra gravações de pessoas reais – no caso, ex-alunos da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.
Na trajetória de Calderón, a criação de obras que ajudam a compreender a ditadura não é 
recente. Há mais de dez anos, Calderón iniciou a trilogia Neva (2006), Classe (2008) e Dezem-
bro (2009) que se propunha tratar da história política do Chile. Em Neva, três artistas de teatro 
russos precisam ensaiar após a morte de tchekhov, em 1905, fazendo um paralelo entre a 
Rússia czarista e o regime militar chileno. Classe foi inspirada na Revolução dos Pinguins, 
forma como ficou conhecida uma ampla mobilização estudantil no Chile, ocorrida em 2006, 
que contestava a Lei orgânica Constitucional de Ensino criada por Pinochet e até então ain-
da em vigor. Dezembro, última parte da trilogia, conta o relacionamento de um soldado de 
uma fictícia guerra entre Peru e Bolívia, e suas irmãs gêmeas, com o intuito de discutir por 
meio da fábula o nacionalismo fascista. Questões relacionadas à história do Chile também 
aparecem em três roteiros que Calderón escreveu para o cinema: Violeta foi para o céu (2011, 
direção de Andrés Wood), sobre a vida da cantora Violeta Parra; O Clube (2015, direção de 
Pablo Larraín), sobre quatro padres reclusos acusados de pedofilia no Chile; e Neruda (2016, 
direção de Pablo Larraín), sobre a perseguição política ao poeta chileno na década de 1940.
No entanto, é possível ver que suas obras de teatro documentário são as mais contun-
dentes. Além da já citada Escola, Villa (2011) tratava do destino a ser dado à Villa Grimaldi, 
local secreto de detenção, tortura e extermínio durante a ditadura de Pinochet. Em um 
registro ficcional, três jovens discutem o que seria melhor fazer com o local: reconstruir 
a arquitetura original que revelaria a violência e o sofrimento, transformá-lo em um me-
morial artístico ou apagar qualquer vestígio do passado? Em jogo estavam a memória e 
seu poder de mobilizar para ações presentes. Em muitas apresentações, Villa precedia 
Discurso (2011), uma obra na qual as três atrizes convertem-se na figura da presidente mi-
chelle Bachelet fazendo seu último discurso antes de deixar o cargo. Parte ficcional, parte 
retirado de depoimentos verídicos, Discurso é uma reflexão sobre o que permaneceu da 
ditadura, tanto na esfera pessoal quanto na coletiva. Villa + Discurso foram concebidos, 
segundo Calderón, como um díptico, embora pudessem ser apresentados separados. 
Quando apresentados juntos, as atrizes permaneciam em cena durante o tempo do inter-
valo, fazendo elas mesmas a função de contrarregra.
Villa, Discurso e Escola falam do passado, em memórias que ganham potência maior ao se 
manifestarem no corpo do elenco, ao invés de estarem assepticamente guardadas em ar-
quivos. Em Mateluna, no entanto, as memórias mudam de direção e apontam para o futuro.
 
tEatro-dEnúncia
Em sua participação em Mi vida después, a atriz Vanica Falco conta a história real de seu 
irmão, Juan Cabandié, que foi sequestrado pelo seu pai, Luís Falco, um visitador médico e 
policial que trabalhou a serviço de torturadores. Durante muitos anos, Vanica tentou denun-
ciar seu pai à polícia, mas uma lei argentina impede que filhos apresentem denúncias contra 
seus progenitores. Após a estreia da peça de Lola Arias, o advogado da atriz conseguiu abrir 
um processo sobre o caso, alegando que a história estava sendo contada em uma peça de 
teatro. Em decorrência, seu pai foi julgado, em 2012, e condenado a 18 anos de prisão.
No espetáculo Hazte banquero - tarjetas black: todo lo que quisieron ocultarte con sus pro-
pias palavras (2014), da diretora catalã e ativista anticorrupção Simona Levi, um caso real de 
desvio de dinheiro envolvendo o governo espanhol, conhecido como Caso Bankia, é apre-
sentado por meio de diálogos criados a partir de mensagens de correio eletrônico trocadas 
entre empresários, políticos e funcionários públicos. Em 2013, um e-mail com todas as men-
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o caso, os próprios artistas formulam hipóteses sobre o assalto, chegando a imprimir-lhe 
contornos revolucionários. Essa seria uma saída delirante para a vivência do trágico.
Jorge, por sua vez, alegava inocência. Gravações que vazaram da Justiça indicavam que ele 
teria somente dado o azar de estar no lugar errado na hora errada. Jorge foi preso em uma 
esquina onde os carabineiros passavam na perseguição aos bandidos. o rancor torna-se 
denúncia, na tentativa de fazerem com que Mateluna, espetáculo, pudesse esclarecer os 
fatos e divulgá-los para o público, resgatando, dessa forma, o respeito pedido pela música. 
o ressentimento, afeto ordinário no drama, é abandonado face à inexorabilidade do destino 
reservado a Jorge, como em uma tragédia contemporânea na qual desígnios divinos foram 
substituídos por instâncias ainda mais abstratas: o Estado, legítimo executor da violência, e 
a polícia, seu braço armado e aparelho ideológico.
As historiografias marcam efemérides, com o início e o fim dos governos. Seus reflexos e 
suas extensões, porém, são difíceis de medir. o passado de Jorge determinou sua sina. 
Carabineiros e juízes ainda agem com a displicência e a crueldade dos algozes da ditadura. 
talvez seja possível hesitar, pois Calderón em nenhum momento é conclusivo. mas há algo 
de catártico na encenação que impele o espectador a se posicionar. interpela-se o público 
como sujeito, não como contemplador passivo. É, de fato, um teatro liminar, pois a frieza 
da mídia impressa ou a vacuidade do audiovisual não permitem aproximar-se da história de 
Jorge com a mesma vivência propiciada pela presença dos corpos dos artistas. Atinge-se 
o inefável, mobilizam-se as pulsões. Não é um teatro verborrágico, mas de falas e gestos 
precisos. Nesse sentido, Mateluna afirma-se como uma arte nova, ainda não definida e sem 
contornos nítidos, que faz da experiência estética uma busca pela verdade.
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Foto PHiLEDEPREZ

bélgicA 1h40

Diretores: Frank Van Laecke e Alain Platel

Composição e Direção Musical: Steven Prengels

Criada e Interpretada por: Chris thys, Griet Debacker, Hendrik Lebon,  

Wim opbrouck, Gregory Van Seghbroeck (tuba barítono),  

Jan D’Haene (trompete), Jonas Van Hoeydonck (trompete),  

Lies Vandeburie (corneta), Niels Van Heertum (eufônio), Simon Hueting (trompa),  

Witse Lemmens (bateria), Steven Prengels (maestro)

Participação: músicos brasileiros, sob a regência do maestro Carlos Eduardo moreno 

Dramaturgia: Koen Haagdorens

Design de Luz: Carlo Bourguignon

Design de Som: Bartold Uyttersprot

Cenografia: Luc Goedertier

Figurino: marie ‘Costume’ Lauwers

Diretor de Palco: Wim Van de Cappelle

Produção Executiva: Valerie Desmet

Gerência da Turnê: Steve De Schepper

Produção: NtGent e les ballets C de la B

Coprodução: La Rose Des Vents (França), torinoDanza (itália),  

teatro Nacional de Chaillot (Paris, França), Les théâtres de la Ville de Luxemburgo 

(Luxemburgo), Festspielhaus St. Pölten (Áustria), Ludwigsburger Schlossfestspiele 

(Alemanha), Festival Printemps des Comédiens montpellier (França),  

teatro Nacional da Croácia Zagreb (Croácia), maillon,  

teatro de Estrasburgo (França), GREC-Festival de Barcelona (Espanha),  

KVS Bruxelas (Bélgica), Festival Brisbane (Austrália), théâtre Vidy-Lausanne (Suiça)

Distribuição: Frans Brood Productions

Com o apoio da cidade de Gante, província  

de Flandres oriental, e das autoridades Flamengas

os criadores de Avante, Marche! solicitam que apenas algumas 

cenas do espetáculo sejam legendadas. de acordo com eles, o 

trabalho possui um idioma próprio, elaborado ao longo do processo 

de ensaio, construído a partir de diferentes idiomas europeus.

os diretores Alain Platel e Frank Van Laecke trabalharam com o compositor Steven Pren-
gels nesta produção que leva ao palco quatro atores e sete músicos, aqui na mitsp acom-
panhados ainda por musicistas brasileiros, sob a regência do maestro Carlos Eduardo 
moreno, que já foi regente da orquestra Experimental de música de São Paulo e do theatro 
municipal de São Paulo. No espetáculo, uma banda de metais serve como metáfora à 
sociedade: uma organização que se mantém da melhor maneira possível, por vezes, pelo 
método de tentativa e erro. Nesse sentido, há lugar para todos os tipos de pessoas nesse 
pequeno mundo unido pela música, onde as regras e tradições são passadas de geração 
em geração. Avante, Marche! dialoga com a peça O homem com a flor na boca, de Pi-
randello, de 1922, na figura de um trombonista que, por conta de sua doença, precisa se 
despedir do seu instrumento musical e se recolher às últimas fileiras da banda. Um homem 
que faz parte de um grupo, mas que, como resultado de sua doença, é lançado na maior 
solidão imaginável: o confronto com a própria mortalidade. 

Alain Platel e Frank Van Laecke já haviam trabalhado com Steven Prengels na criação de 
Gardênia (2010), um espetáculo no qual o fechamento de um cabaré de travestis propor-
cionava o vislumbre da vida privada de um grupo de artistas da terceira idade. Depois de 
uma exposição que se transformou em livro de fotografias, realizada em 2012 pelo museu 
Huis van Alijn, em Gante, o trio decidiu enveredar pela tradição das bandas e fanfarras 
que fazem parte da vida cultural e social das cidades em todo o mundo. Avante, Marche! 
(2015) é assinada pelo NtGent, teatro da cidade de Gante, cuja sede está em um edifício 
em Sint-Baafsplein, entre a catedral, o campanário e a prefeitura, no Centro da cidade, e a 
companhia de dança les ballets C de la B, fundada por Alain Platel em 1984, também em 
Gante, que se tornou um espaço criativo para vários coreógrafos, permitindo que artistas 
de diversas áreas participem do seu processo criativo. Alain Platel tem formação em terapia 
educacional e é diretor autodidata, tendo assinado dezenas de produções dentro e fora 
da companhia les ballets C de la B. Frank Van Laecke construiu uma carreira internacional 
como escritor e autor, dirigiu peças de teatro, óperas, musicais e programas de televisão. 
Já Steven Prengels, mestre em Composição, possui um amplo trabalho, que inclui músicas 
para grandes orquestras, teatro, dança, cinema e artes visuais.

sinopse

histórico

ficha técnica

aVante, MarcHe!
(En avant, marche!)

Companhia: les ballets C de la B/ NtGent
www.lesballetscdela.be / www.ntgent.be
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Foto HoUSSAm mCHEimECH

o trabalho do libanês Rabih mroué, ator, dramaturgo e artista visual, nascido em 1967 
em Beirute, se estabelece nas fronteiras do teatro, da performance e do vídeo. o artista 
é conhecido por sua habilidade na desconstrução de imagens que, em suas criações, se 
tornam narrativas de contradições. Rabih mroué revela essas contradições ao espectador, 
camada a camada, criando reflexos comoventes do nosso mundo, desfocando os limites 
entre ficção e documentário, entre imaginação e manipulação. os conflitos no oriente mé-
dio, em especial no Líbano, nas últimas décadas, servem como matéria ao artista. No filme 
Je veux voir (2008), de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, encontrou-se com Catherine 
Deneuve em Beirute e percorreu de carro as áreas devastadas pelo conflito. Atualmente, 
Rabih mroué reside em Berlim. É cofundador do Beirut Art Center, editor colaborador do 
tDR: the Drama Review (NyC) e diretor de teatro na münchner Kammerspiele (munique). 
Ele foi membro do international Research Center “interweaving Performance Cultures”/ 
Freie Universität, em Berlim, nos anos de 2013 e 2014. 

histórico

líbAno

Diretor: Rabih mroué

raBiH MroUé
M O S T R A  E S P E C I A l
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Foto JEVA GRiSKJANE

líbAno 1h

Dramaturgia e direção: Rabih mroué

Performer: Lina majdalanie

Colaboração no Texto: yousef Bazzi e Lina majdalanie

Cenógrafo: Samar maakaroun

Artes Gráficas e Assistente de Direção: Abraham Zeitoun

Assistente de Pesquisa: Andrea Geissler

Tradução/Inglês: Ziad Nawfal e Joumana Seikaly

Tradução/Alemão: karen Witthuhn. Legendas: yvonne Griesel

tradução/francês: Nada Ghosn

Música: Kari’atal-funjan - Abdel Halim Hafez (composta por  

mouhamad Al mouji, Letras de Nizar Qabbani)

uma produção de rabih mroué em coprodução com hau hebbel on 

the banks, Wiesbaden Biennale, festival d’automne à paris e theater 

de la Bastille. patrocinado pelo federal cultural foundation

Rabih mroué explora mitos, autorretratos e imagens de mártires no espetáculo Tão Pouco Tem-
po (2016). o que acontece com uma pessoa que reencontra suas imagens na qualidade de 
um mito maior do que a própria vida? E o que permanece no momento em que suas histórias 
são substituídas pela propaganda política? No espetáculo, a atriz Lina majdalanie, esposa de 
Rabih mroué, está em um palco todo preto, quase vazio, não fosse a mesa com as caixas 
contendo fotografias de um mártir. A performer fala laconicamente sobre troca de prisioneiros, 
restos mortais de soldados e o cadáver de Deeb Al Asmar, um mártir islâmico ficcional, para o 
qual foram erguidos monumentos. Nas caixas, as fotos manuseadas por Lina vão perdendo 
a cor, mergulhadas em um líquido. Anos depois, o mártir volta à cidade e aparece a questão: 
estando vivo, ainda continua ele a ser um herói? É a partir dessa situação absurda que mroué 
e Lina fazem um jogo inteligente, engraçado e irônico em um estúdio de fotografia. Ao fazer a 
desconstrução desse personagem morto, mas depois vivo, o diretor questiona a fascinação por 
imagens de líderes mortos, muitas vezes mais interessantes do que quando estão vivos. Desde 
suas primeiras peças, Rabih mroué perscruta a história de seu país, o Líbano, explorando os 
pontos de junção e atrito entre a realidade e a ficção, a história real e seus mitos, o palco e suas 
ilusões. Essa performance é uma tentativa de investigar a relação entre a identidade pessoal e 
os memoriais públicos em tempos de guerra e pós-guerra. Na criação de Tão Pouco Tempo, 
o artista libanês contou com a colaboração da sua parceira de longa data, a atriz, diretora e 
dramaturga libanesa Lina majdalanie, com quem desenvolveu seus conceitos teatrais e traba-
lhou em vários projetos, como 33 RPM And A Few Seconds (2012), Photo-Romance (2009) e 
Biokhraphia (2002), entre outros.

sinopseficha técnica

tão PoUco teMPo
(So Little time)

Diretor: Rabih mroué
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Foto RABiH mRoUÉ

líbAno 1h

Performer: Rabih mroué

Tradução para o inglês: Ziad Nawfal

Coprodução: Berlin Documentary Forum – HKW, em Berlim,  

doCUmENtA 13, em Kassel, the 2010 Spalding Gray Award  

(Performing Space 122, em Nova iorque, the Andy Warhol museum, em Pitisburgo, 

on the Boards, em Seattle, e the Walker Art Center, em minneapolis).

“os sírios estão filmando a própria morte”. É com essa sentença que começa Revolução 
em Pixels (2012), palestra-performance do artista Rabih mroué, que investiga o ato de do-
cumentar, através dos telefones celulares, e compartilhar pelas redes sociais, os aconteci-
mentos dos primeiros anos da revolução na Síria. Rabih mroué aborda questões como a 
utilização de fotografias e vídeos para mobilizar e informar as pessoas durante a guerra e a 
capacidade de tornar viral esses registros. o artista libanês discute como os sírios captam 
essas imagens em tempo real, relacionando essa documentação com a questão da morte, 
além de pensar como assimilamos esses materiais.

sinopseficha técnica

reVoLUÇão eM PixeLs
(the Pixelated Revolution)

Diretor: Rabih mroué 
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Foto SommERSZENE E BERNHARD mUELLER

líbAno 1h05

Dramaturgia e Direção: Rabih mroué
Performer: yasser mroué

Colaboração: Sarmad Lois
Assistente de Direção: Petra Serhal

Assistente: Janine Baroud
Tradução para o Inglês: Ziad Nawfal

Coprodução: Fonds Podiumkunsten, Prins Claus Fonds,  
Hivos &amp; Stichting DoEN – (Países Baixos) 

Quando as lembranças são como imagens fixas, que não trazem cenas do passado, como 
age a memória? Cavalgando Nuvens é uma fusão do pessoal e do político: Rabih mroué 
convida o seu irmão yasser para desempenhar o papel de um personagem que se parece 
com ele mesmo. Ferido na guerra civil libanesa, yasser perdeu a capacidade de usar pala-
vras e começou a gravar vídeos, mesclados no palco com o relato de suas memórias para 
formar uma imagem subjetiva dos acontecimentos políticos no Líbano. o espetáculo tam-
bém descreve a frágil construção de uma biografia, que aflora entremeada pela realidade 
política, pelas memórias, pelos fatos e pela ficção. Para mroué esse é sempre o ponto de 
partida para a autorreflexão artística, que ele transpõe para as suas criações.

sinopseficha técnica

caVaLgando nUVens
(Riding on a Cloud)

Diretor: Rabih mroué
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Foto JU oStKREUZ

AlemAnhA 2h10

Direção: Susanne Kennedy
Autor: Rainer Werner Fassbinder, michael Fengler

Atores: Suzanna Boogaerdt, Katja Bürkle, Walter Hess,  
Christian Löber, Edmund telgenkämper

Elenco de apoio: Kristin Elsen, Renate Lewin, Sybille Sailer,  
manuela Clarin, ingmar thilo, Herbert Volz

Cenografia: Lena Newton
Figurinos: Lotte Goos

Vídeo: Lena Newton, ikenna David okegwo
Design de Som: Richard Janssen

Design de Luz: Jürgen Kolb
Dramaturgia: Koen tachelet

A diretora Susanne Kennedy se apropria do filme homônimo de Rainer Werner Fassbinder, 
um diretor fascinado pelas patologias da vida cotidiana. o filme, produzido em colaboração 
com michael Fengler em 1970, traz a história de um homem comum que faz exatamente o 
que se espera dele em todas as áreas da vida. Uma vaga e tácita agressividade cresce dian-
te desse vazio, direcionada contra um mundo determinado pelo preconceito, pela frustração 
e pela fofoca. Na versão para o teatro assinada por Susanne Kennedy, os atores utilizam 
máscaras de silicone e se movem em sincronia com vozes pré-gravadas.

Uma das companhias mais importantes no contexto da cena alemã, a münchner Kammerspiele 
tem o seu trabalho marcado pela presença de um potente coletivo que busca, sobretudo, 
o diálogo e a confrontação com o presente. A companhia municipal se considera estetica-
mente inovadora, contemporânea e cosmopolita, com enfoque sociopolítico. No início da tem-
porada 2015/2016, matthias Lilienthal assumiu a direção artística da münchner Kammerspiele. 
os parâmetros centrais do trabalho são o forte conjunto, formado tanto por artistas reco-
nhecidos, quanto por talentos mais jovens, e a crescente internacionalização do teatro, 
que tem diretores convidados tais como Philippe Quesne, Rabih mroué e toshiki okada. 
os diretores residentes para a temporada 2015/2016 foram Nicolas Stemann e Christopher 
Rüping. Em seus trabalhos, a companhia münchner Kammerspiele envereda por diferentes 
formas e abordagens e as condições de produção são feitas sob medida para cada diretor 
ou coletivo. Por que o Sr. R. Enlouqueceu? (2014) é a segunda montagem na münchner 
Kammerspiele que leva a assinatura da diretora Susanne Kennedy. Com Purgatory in 
Ingolstadt (2013), a alemã foi premiada no festival Berliner theatertreffen em 2014. No 
ano seguinte, participou do mesmo festival com o espetáculo Por que o Sr. R. Enlou-
queceu?. Na temporada 2017/2018, Susanne Kennedy vai compor a equipe de gestão 
artística do teatro Volksbühne, em Berlim.

sinopse

histórico

ficha técnica

Por qUe o sr. 
r. enLoUqUeceU?
(Warum läuft Herr R. Amok?)

Companhia: münchner Kammerspiele
https://www.muenchner-kammerspiele.de
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Foto SAmmi LANDWEER

brAsil 1h20

Criação e Direção: Lia Rodrigues 

Assistente de Direção e Criação: Amália Lima 

Dançado e Criado em Estreita Colaboração 

com: Leonardo Nunes, Gabriele Nascimento, 

Francisco thiago Cavalcanti, Clara Castro, Clara 

Cavalcante, Dora Selva, Felipe Vian, Glaciel 

Farias, Luana Bezerra, thiago de Souza com a 

participação de Francisca Pinto 

Dramaturgia: Silvia Soter

Colaboração Artística e Imagens: Sammi 

Landweer 

Criação de Luz: Nicolas Boudier 

Produção/Consultoria de Projetos: Claudia 

oliveira

Programação Visual: monica Soffiati

Secretaria: Glória Laureano

Professores: Amalia Lima e Sylvia Alcantara

Estudantes/Estagiários: Juliana Gonçalves e 

João Rios

Produção-difusão internacional: thérèse 

Barbanel / Les Artscéniques

Residência de criação: HELLERAU-European 

Center for the Arts Dresden/Germany

Coprodução: Festival d’Automne à Paris/France; 

Centquatre, Paris/France;  

HELLERAU-European Center for the Arts Dresden/

Germany; Kampnagel / Hambourg/Germany; Hau/

Berlin/German;mousenturm/Frankfurt/Germany; 

tanzhaus/Düsseldorf/Germany; montpellier danse 

Festival/France, SESC -SP

Patrocínio: Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro / Secretaria municipal de Cultura e Globo 

(projeto iSS); Em parceria com o Centro de Artes 

da maré e Redes da maré; Uma realização da Lia 

Rodrigues Companhia de Danças; Para que o 

Céu Não Caia foi concebido no Centro de Artes 

da maré, Rio de Janeiro, Brasil, entre 2015 e 

2016. Centro de Artes da maré, um projeto da 

Lia Rodrigues Companhia de Danças e Redes da 

maré; Agradecimentos a Layla Bucaretchi e ao 

Núcleo 2 de formação continuada da Escola Livre 

de Dança da maré : Andrey da Silva Pereira,  

Daniele Pereira Rodrigues, Diego Farias Alvas da 

Cruz, Felipe da Costa Santos, Gustavo Glauber 

dos Santos Vieira, ingrid de Castro Santos, 

Jeniffer Rodrigues da Silva, Juliana Gonçalves, 

Karolline da Silva Pinto, Luciana Barros Ferreira, 

Luyd de Souza Carvalho, marllon Araujo, Raquel 

Alexandre David da Silva, Ricardo xavier,  

Sidney Rafael Galdino dos Santos

o mito do fim do mundo, relatado pelo xamã yanomami Davi Kopenawa, diz que rompida a 
harmonia da vida no universo, o céu – no idioma yanomami entendido por “aquilo que está 
acima de nós” – desaba sobre todos os que estão abaixo e não apenas sobre os povos 
das florestas.  Diante de tantas catástrofes e barbáries que todos os dias nos assombram 
e emudecem, nesse contexto de drásticas mudanças climáticas escurecendo o futuro, o 
que nos resta a fazer? Como imaginar formas de continuar e agir?  o que cada um de nós 
pode fazer para, ao seu modo, segurar o céu? os bailarinos da Lia Rodrigues Companhia 
de Danças dançam na maré, no ritmo de máquinas e carros, helicópteros, sirenes, sob um 
calor escaldante, com chuva e tempestade, como uma oferenda e um tributo, para não 
desaparecer, para durar e para apodrecer, para mover o ar e para se expandir, para sonhar 
e para visitar lugares sombrios, para virar vagalume, para serem fracos e para resistir. Eles 
dançam para encontrar um jeito de sobreviver nesse mundo virado de cabeça para baixo. 
Dançar para segurar o céu. Para que o céu não caia…dançam.

Lia Rodrigues nasceu em 1956 em São Paulo, onde se formou em ballet clássico e estu-
dou História na Universidade de São Paulo. Após ter participado do movimento de dança 
contemporânea em São Paulo, nos anos 1970, integrou a Compagnie maguy marin (França) 
entre 1980 e 1982. De volta ao Brasil, fundou a Lia Rodrigues Companhia de Danças em 
1990, no Rio de Janeiro, e desde então a Companhia se mantém em atividade durante todo 
o ano, com aulas, ensaios do repertório, e trabalho de pesquisa e criação, apresentando-se 
no Brasil e internacionalmente. Em 2003, a Lia Rodrigues Companhia de Danças foi convi-
dada por Silvia Soter para colaborar com a Redes de Desenvolvimento da maré, no morro 
do timbau, para onde transferiu suas atividades diárias, ajudando a construir e garantir a 
manutenção de local adequado para a dança, além de oferecer aulas e oficinas para jovens 
da comunidade e doar um grande acervo de vídeos de dança e livros. Em 2007, em parceria 
com a Redes da maré, iniciou um novo projeto na comunidade da Nova Holanda: a criação 
do Centro de Artes da maré, um lugar de partilha, convivência e de troca de saberes, di-
recionado à formação, criação, difusão e produção das artes. o CAm, além de ser a sede 
da Lia Rodrigues Companhia de Danças, abriga entre outras iniciativas a Escola Livre de 
Dança da maré. Além dos espetáculos, a Companhia organiza e oferece palestras, debates 
e oficinas, destinadas tanto para iniciantes quanto para profissionais de dança. 
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Para qUe o  
céU não caia

Companhia: Lia Rodrigues Companhia de Danças
http://www.liarodrigues.com/
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Foto CRiStiNA mARANHão

brAsil 2h

Diretor: eugênio Lima

Elenco: eugênio Lima, Walter Bathazar, Gilberto Costa,  

Luz ribeiro, Junior Cabral, mawusi tulani, Jhonas araújo, renato Caetano,  

palomaris mathias, tatiana rodrigues ribeiro, nádia Bittencourt,  

thereza morena, Fernando Lufer, Luiz Felipe Lucas e Luan Charles

Produção: maia Gongora

Dramaturgia: Claudia schapira

Preparação Corporal e Coreografia: Luaa Gabanini

Preparação Vocal e Spoken Word: roberta estrela D’alva

Tradução: Christine röhrig

Direção Musical: eugênio Lima e neo muyanga

Música: eugênio Lima, neo muyanga, roberta estrela D’alva,  

Luan Charles e renato Caetano

Consultoria Artística: Daniel Lima

Cenário: arianne Vitale

Fotografia e arte: Cristina maranhão

Vj/ Audiovisual: astronauta mecânico 

Animação: Beto Bassi

Luz: LabLUXZ_por paulinho Fluxus e Diogo terra

Figurino: Claudia schapira

Desenho em cena: renato Caetano

Operador de som: Doutor aeilton

o grupo Legítima Defesa, criado na mitsp 2016, decidiu enveredar pelo texto A Missão – 
lembranças de uma revolução, de Heiner müller, assumindo a premissa de que não trair o 
autor seria o mesmo que negá-lo. três emissários da Convenção Francesa - Debuisson, 
filho de senhor de escravos, Galloudec, um “quase-branco”, e Sasportas, um negro – vão à 
Jamaica, colônia inglesa, para organizar uma revolta dos escravos no inverno de 1798/1799. 
Assim que estabelecem as primeiras conexões, são alcançados pela notícia de que Na-
poleão havia tomado o poder no dia 9 de novembro de 1799. Debuisson então interrom-
pe os preparativos: acreditando não ter o apoio do novo regime, trai seus companheiros 
Sasportas e Galloudec, entregando-os à coroa Britânica. Em A Missão em Fragmentos: 12 
cenas de descolonização em legítima defesa, 15 performers negros, atores, atrizes, músico, 
DJ e diretor, estão em cena. Diferentes autores são utilizados no espetáculo, no intuito de 
confrontar, articular e reafirmar outras visões e paradigmas. o grupo propõe a necessidade 
de alterar o narrador e também a narrativa, assim como a maneira de contá-la. Defende a 
descolonização e a voz dos mortos, já que as causas que os mataram estão vivas.

o Legítima Defesa é um grupo de artistas, atores e atrizes de ação poética e política, que 
discutem a imagem da negritude, seus desdobramentos sociais históricos e reflexos na 
construção da “persona negra” no âmbito das linguagens artísticas. o grupo foi formado, 
a princípio, por atrizes e atores negros que faziam parte do elenco de Exhibit B, do sul-
-africano Brett Bailey, que investigava a exploração na África colonial e pós-colonial, e foi 
contestado por movimentos negros do Brasil. Depois que o espetáculo foi cancelado por 
razões orçamentárias, os envolvidos decidiram, sob a direção de Eugênio Lima, idealizar a 
performance poético-política Em Legítima Defesa, apresentada na mitsp 2016.
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a Missão eM fragMentos: 
12 cenas de descoLoniZaÇão eM LegítiMa defesa

Diretor: Eugênio Lima
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Foto ANDRÉ CHERRi

brAsil 1h40

Texto: Alexandre Dal Farra

Direção: Alexandre Dal Farra e Janaina Leite

Concepção Cênica, Cenário e Figurinos: Alexandre Dal Farra, André Capuano, 

Clayton mariano e Janaina Leite

Atores: André Capuano, Clayton mariano, Janaina Leite

Direção de Arte: melina Schleder

Luz: Daniel Gonzáles

Sonorização: miguel Caldas

Provocadores do processo: Eugênio Lima, José Fernando de Azevedo 

 e mawusi tulani

Produção: Alexandre Dal Farra, Gabriela Elias e Janaina Leite

Uma família de classe média, formada por um pai, um filho e uma tia, vive um cotidiano 
comum, até que alguns acontecimentos externos forçam essas pessoas a terem que lidar 
com o que existe do lado de fora da casa. A montagem, que estreia na mitsp 2017, procura 
jogar um olhar crítico do branco sobre si mesmo, descontruindo-se enquanto reprodutor 
do racismo naturalizado e estrutural. o espetáculo revela três camadas complementares: o 
depoimento de um narrador, que busca dar conta do próprio processo de criação da peça, 
uma situação de uma família em estado de suspensão e ainda fragmentos de textos ante-
riores, escritos no mesmo processo, mas que por algum motivo não puderam vir à cena. o 
espaço cenográfico é formado por elementos pertencentes ao universo privado, mas sem 
uma unidade que gere a sensação de um lar.

Apesar de já terem sido parceiros em diversos trabalhos, a equipe de criação de Branco: o 
cheiro do lírio e do formol nunca havia formado um agrupamento para realizar um trabalho 
em conjunto. A inquietação inicial do dramaturgo e diretor Alexandre Dal Farra, que partia 
do desconforto com a sua branquitude enquanto construção de um ponto de partida do 
opressor, foi o mote para uma primeira versão do texto, que deu ensejo ao convite para que 
a atriz Janaina Leite pudesse criar e dirigir a peça junto com ele. Ao núcleo inicial, juntaram-
-se ainda os atores e diretores Clayton mariano e André Capuano. Alexandre Dal Farra, 
dramaturgo, escritor e diretor, atua no grupo tablado de Arruar, tendo recebido o prêmio 
Shell 2012 e sido indicado a prêmios como APCA, Aplauso Brasil, Governador do Estado 
de São Paulo e Questão de Crítica. Janaina Leite é atriz, diretora, autora, e fundadora do 
grupo xix de teatro. Clayton mariano é ator, diretor e fundador do grupo tablado de Arruar. 
André Capuano é ator e diretor, tendo feito parte de diversos grupos, entre eles, Cia São 
Jorge de Variedades e tablado de Arruar. 
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Branco:  
o cHeiro do Lírio e do forMoL

Companhia: Alexandre Dal Farra, Janaina Leite,  
André Capuano e Clayton mariano
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Foto JANoSCH ABEL

ÁFricA  
do sul

1h40

Diretor: Ntando Cele 

Autor: Ntando Cele/ Raphael Urweider 

Produtor: manaka Empowerment Productions 

Performance e Vídeos: Ntando Cele

Composição/Música: Simon Ho

Música: Patrick Abt, Pit Hertig

Texto/Codireção: Raphael Urweider

Desenho de Luz: tonio Finkam

Técnica: maria Liechti

Produtor Executivo/Diretor de Palco: michael Röhrenbach

Uma coprodução com o PRAIRIE,  modelo de coprodução do Migros  Culture 

Percentage para companhias de teatro e dança inovadoras da Suíça

Ntando Cele, nascida na cidade de Durban, na província de KwaZulu-Natal, na África do 
Sul, aborda e enfrenta estereótipos racistas em Black Off. Na primeira parte do espetá-
culo, a performer e atriz assume o seu alter ego intitulado Bianca White, uma comediante 
sul-africana, viajante do mundo e filantropa, que julga saber tudo sobre negros no mundo 
inteiro e ainda quer ajudá-los a superar a sua “escuridão interior”. Na segunda parte, 
Ntando Cele lida com estereótipos de mulheres negras e tenta descobrir como o público 
a vê. Existe a possibilidade de mulheres negras serem “apenas” artistas ou elas sempre 
carregam o fardo da raça e do gênero em qualquer coisa que façam? o espetáculo se 
estrutura como uma mistura de comédia stand-up, concerto e performance.

A Companhia manaka Empowerment Prod. foi fundada em 2014 pela performer, atriz e criado-
ra de teatro Ntando Cele, junto com o compositor e músico Simon Ho, além do escritor, músico 
e consultor de dramaturgia Raphael Urweider. A companhia está sediada na cidade de Berna, 
capital da Suíça. o trabalho da manaka Empowerment combina performance, música, texto 
e vídeo, desafiando identidades, enfrentando preconceitos e buscando detectar estereótipos. 
Ciente de que uma sociedade multicultural não leva necessariamente à compreensão intercul-
tural, a manaka Empowerment tenta abordar a questão das origens e criar algo universal e glo-
bal. A performer e atriz Ntando Cele possui diploma em Estudos de Drama, na Universidade de 
tecnologia de Durban (1999-2001) e mestrado em teatro, na Dasarts-Amsterdam (2009-2012). 
Como artista independente, está envolvida em muitos projetos. A performance Face Off foi 
apresentada no Zürcher theaterspektakel, no Festival Belluard, na Switzerland and Compagnie 
theater, e em Amsterdam, no Neu\ NoW Festival de 2013. Em 2014, Ntando Cele participou de 
Erika in Afrika, de  Kämpf/ Urweider, no Schlachthaus theatre Berne e desenvolveu a palestra 
performance musical Complicated Art for Dummies, que estreou no Live Art Festival, na Cidade 
do Cabo.  Em 2015, criou Black Notice, uma mistura de curso de autoajuda sobre racismo e  
concerto punk para o Festival Afrovibes, em Amsterdã e para o die Heitere Fahne, em Berna.  
Além disso, atuou em Ost.Küste.Horror, de 400asa/Berger-Kohle/ PengPalast, na Fabriktheater 
Rote Fabrik Zurich e no tojo theatre, em Berna; e em Hotel Kosmos, do Club 111, no Schla-
chthaus theater Berne. A performance concerto Black Off estreou em novembro de 2016, 
também no Schlachthaus theater Berne.
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BLack off
(BLACK oFF)

Companhia: manaka Empowerment Prod.
http://www.ntandocele.portfoliobox.me/
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Foto FUNDACiÓN tEAtRo A miL / FELiPE FREDES

chile 1h30

Dramaturgia e Direção: Guillermo Calderón

Elenco: maría Paz González, Camila González, Carlos Ugarte,  

Luis Cerda, Andrea Giadach, Francisca Lewin

Design: Loreto martínez

Assistência de Direção e Produção: ximena Sánchez

Coprodução: Hau Hebbel Am Ufer, Berlim; teatro maria matos,  

Lisboa; Fundación teatro a mil

Em 2013, Jorge mateluna colaborou com a criação de Escuela, espetáculo apresentado no 
ano seguinte na primeira edição da mitsp, sobre as escolas de guerrilha urbana da década 
de 1980. mateluna, que ficou preso durante 12 anos, compartilhou com o grupo dirigido 
por Guillermo Calderón sua história como militante da Frente Patriótica manuel Rodriguez. 
Enquanto a peça estava excursionando, ainda em 2013, a polícia prendeu mateluna, sob 
a acusação de assalto a banco. As questões éticas e artísticas com as quais o grupo se 
deparou diante dessa prisão motivaram então a criação de um novo espetáculo, intitulado 
Mateluna, que funciona praticamente como uma continuação de Escuela. De cunho políti-
co, a montagem discute justiça, memória e reconhecimento àqueles que lutaram contra a 
ditadura. A obra estreou em outubro de 2016, em Berlim, no festival A Estética da Resis-
tência - Peter Weiss 100, do teatro Hau Hebbel Am Ufer.

Guillermo Calderón é dramaturgo e diretor. No Chile, escreveu e dirigiu Neva, Diciembre, 
Clase, Villa, Discurso e Escuela. Foi convidado a montar uma versão de Neva no Public 
theater, de Nova iorque, e no Center Stage, em Los Angeles, e para estrear Beben y Kuss 
em Düsseldorf. Seus espetáculos foram apresentados em mais de 25 países. Foi coautor 
dos filmes Violeta se Fue a los Cielos, de Andrés Wood, e El Club, de Pablo Larraín, ganha-
dor do Urso de Prata do Festival de Cinema de Berlim. Escreveu o roteiro de Neruda, tam-
bém dirigido por Pablo Larraín. Seu espetáculo mais recente é Goldrausch, que estreou no 
último mês de janeiro no theatre Basel da Suíça. Em março apresentará, em Nova iorque, 
a versão em inglês de seu espetáculo Villa.
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MateLUna
(mateluna)

Diretor: Guillermo Calderón



1 3 8 1 3 9

Pe
rf

or
M

an
ce

 P
ÚB

Lic
a

Q
uando o presente político parece bloqueado, é preciso 

ter coragem para atravessá-lo. Com cólera e alegria, 

a mitsp e a n-1 edições pretendem provocar uma 

pandemia: a partir das rajadas teóricas, políticas, ecológicas ou 

filosóficas de onze autores selecionados, onze atores vão disparar 

os bacilos da resistência em meio ao cotidiano da cidade. 

Num estilo cortante ou incendiário, todos eles têm o mesmo objetivo: 

sondar as reviravoltas em curso bem como as insurgências por vir.  

o ponto zero da disseminação é o centro da cidade, mas em cada limite, 

norte, sul, leste e oeste, outros focos surgirão – uma pandemia em rede, 

que se espalha para quebrar os consensos vigentes e a paralisia do 

pensamento, atacando isto que dizem ser o nosso único presente. 

os manifestos Pandemia somam-se a outras atividades críticas, 

reflexivas e políticas da mitsp, como os olhares Críticos - série 

de ações que buscam contribuir com a formação do olhar dos 

espectadores sob uma perspectiva dialética e provocadora 

- e as Ações Pedagógicas  - atividades de intercâmbio 

entre os artistas internacionais e brasileiros -, ampliando e 

reverberando as questões conceituais apresentadas.

A ação parte da publicação da caixa Pandemia, pela n-1 

edições, que reúne dez cordéis publicados ao longo de 2016, 

e uma adaptação de Eugênio Lima para o texto A Missão de 

Heiner müller. os autores reunidos são Alexandre Nodari, 

Brian massumi, Eduardo Viveiros de Castro, Giorgio Agamben, 

Laymert Garcia dos Santos, marilene Felinto, maurizio Lazzarato, 

Peter Pál Pelbart, Suely Rolnik, Vladimir Safatle e Eugênio 

Lima. Cada cordel é estampado manualmente através dos mais 

variados processos, diferindo, portanto, de seus pares —  uma 

espécie de singularidade pronta para sugerir alguma quebra na 

homogeneização do mundo, uma fresta para outros possíveis.

Manifestos Pandemia
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”DimENSõES PúBLiCAS DA CRiSE E FoRmAS DE RESiStêNCiA” É o tEmA DE Um SEmiNÁRio 

QUE DiSCUtE RELAçõES ENtRE PoLítiCA E EStÉtiCA, ARtE E CoNtExto SoCiAL, Em tRêS 

ViAS: A REPRESENtAção PúBLiCA, o ESPAço PúBLiCo E A RELAção Com o PúBLiCo. 

tAiS QUEStõES PERmEiAm tAmBÉm AS DEmAiS AçõES: DiÁLoGoS tRANSVERSAiS, 

PENSAmENtoS-Em-PRoCESSo, ESPAço DE ENSAioS, PRÁtiCA DA CRítiCA E LANçAmENtoS 

DE LiVRoS,  QUE CoNViDAm ARtiStAS E PESQUiSADoRES DE tEAtRo E DE oUtRoS 

CAmPoS A PRoLoNGAR A ExPERiêNCiA DoS ESPEtÁCULoS E AmPLiAR o DEBAtE.

Curadoria: Kil Abreu e Luciana Romagnolli

confErência

“E com o público o que fazemos? 
teatralidade, público e democracia”. 
Com o pesquisador Óscar Cornago 
(Espanha)
data: 15/3, das 16h30 às 18h30,  
no itaú cultural

mEsa rEdonda

“teatro na palestina: relações entre 
política e arte” 
Com o ator e diretor palestino ihab Zahdeh, 
a atriz chilena de ascendência palestina 
Andrea Giadach, do espetáculo Mateluna, 
e a pesquisadora em Artes Cênicas e 
ativista brasileira maria Fernanda Vomero. 
mediação: Ferdinando martins
data: 18/3, das 13h às 15h, no tusp

EntrEvista púBlica  
com o diretor e dramaturgo guillermo 
calderón os críticos Daniele Avila Small 
(Revista eletrônica Questão de Crítica) e 
Welington Andrade (Revista Cult) entrevistam 
o dramaturgo e diretor chileno Guillermo 
Calderón, um dos mais importantes autores 
de teatro latino em sua geração.
data: 20/3, das 11h às 13h,  
no teatro de contêiner mungunzá  
 

sEminário: dimEnsõEs púBlicas da crisE E formas dE rEsistência
mediação: Patrick Pessoa

mesa 1 “condições de percepção e práticas de re-existência”
observando o Brasil de agora, a crise política e a polarização social 
nos levam a pensar em termos de impasse. Nesta mesa, propomos pensar 
possibilidades de escapar dessa suposta aporia e questionar: em que 
medida a crise em que vivemos é também uma crise de percepção? Como 
se opera em nossas subjetividades um processo de anestesiamento e 
de embrutecimento do sensível e a captura do nosso desejo de criação? 
Retomando uma pergunta de Suely Rolnik (2011): “Como reativar nos 
dias de hoje a potência política inerente à ação artística, e esse poder de 
encarnar as mutações do sensível, participando, assim, da reconfiguração 
dos contornos do mundo?”. Que experiências artísticas e de pensamento, 
que formas de organização social, estariam em diálogo com a ideia de utopia 
e poderiam, enfim, iluminar a possibilidade de uma imaginação política por 
fora da ordem dada? o que são e como pensar formas de re-existência? ”.
convidados: Heloisa Buarque de Hollanda, marcio Abreu e Vladimir Safatle
data: 15/3, das 14h às 16h30, no itaú cultural 

mesa 2 “dissensos à esquerda: crise da representação  
como processo público”
Consequência notável das polarizações políticas demarcadas nos últimos anos, 
a representação institucional dos diversos campos da esquerda experimenta 
uma crise, marcadamente desde junho de 2013. A esquerda, até ontem 
no governo central, foi envolvida e envolveu-se em uma trama de grandes 
proporções em torno de projetos importantes para o país, mas também em 
torno da luta estrita por lugares de poder. Em outra frente, nesse mesmo 
período, as ruas e os próprios partidos explicitaram visões variadas sobre as 
tarefas e estratégias das esquerdas, a maior parte delas, pode-se dizer, rejeitada 
nas últimas eleições. o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff 
pode ser tomado como o ápice prático e também simbólico desse processo. 
Foi lido por muitos como “golpe” e por outros apenas como o ponto de 
chegada natural, embora convulsivo, no percurso de uma gestão conservadora. 
Nesta mesa da mitsp, a intenção é avaliar as diferentes narrativas a respeito dos 
acontecimentos recentes, o que significa hoje este dissenso e as possibilidades 
de fazê-lo funcionar a favor do campo progressista. Propomos partir de pontos 
de vista não alinhados, o que julgamos importantes ao debate.
convidados: Ferréz, ivana Bentes e Lúcio Flávio Pinto
data: 16/3, das 14h às 16h30, no itaú cultural

mesa 3 “lugares de fala e a emergência 
das micropolíticas”
o campo dos  direitos humanos e seus 
agentes  têm disparado, nos últimos anos, 
formas organizadas de militância em 
torno de políticas específicas – de gênero, 
raça, sexualidade, faixas etárias etc. A 
emergência de micropolíticas surge por 
vezes articulada aos  modos tradicionais 
de enfrentamento, que tomam por base 
a luta de classes; outras vezes, já se 
posicionam  fora dessa perspectiva, pelo 
viés da interseccionalidade ou abraçando 
a segmentação como estratégia inadiável 
à conquista de direitos.  Nesse contexto, 
tem sido recorrente o tema dos lugares 
de fala. Nas palavras de Renan Quinalha, 
algo que “remete, simultaneamente, a um 
duplo movimento:  à tomada de um ponto 
de enunciação que deveria pertencer por 
legitimidade de experiência ao oprimidx e, 
ao mesmo tempo, ao despejo do titular de 
um lugar ocupado, por força da dominação, 
por aquelxs que se apossaram das tradições 
de fala em uma sociedade estratificada”. 
Nesta mesa da mitsp, queremos discutir os 
modos como as demandas pelos lugares de 
fala têm encontrado espaço e tensionado 
o processo mais amplo da sociabilidade 
brasileira, provocando um visível 
recrudescimento do conservadorismo.  
E, em consequência, renovadas tentativas, 
por vezes violentas, de naturalizar essas 
posições de classe, etnia, sexo e variantes.  
convidados: Rosane Borges, Suely Rolnik  
e todd tomorrow
data: 17/3, das 14h às 16h30,  
no itaú cultural

mesa 4  “a rua como palco de protestos: 
estratégias estético-políticas de 
mobilização pública”
A partir das ocupações da avenida Paulista 
e de manifestações Brasil afora, convocadas 
por distintas frentes políticas e movimentos 
sociais, propomos um debate sobre as formas 
de apropriação do espaço público, refletindo 
sobre as estratégias performativas, poéticas 
e discursivas empregadas nas mobilizações 
sociais, especialmente desde junho de 
2013 no Brasil. De que maneiras o espaço 
público é território de disputa simbólica no 
país? Como fazer uso do seu potencial de 
resistência e transformação social?
convidados: marcelo Freixo, Nina Caetano 
e Pablo ortellado
data: 19/3, das 14h às 16h30,  
em local a ser anunciado
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diálogos transvErsais

mediação: Cristiane Zuan Esteves 
e Ruy Cortez

comentários críticos realizados 
logo após uma das apresentações 
de cada espetáculo, no próprio 
espaço do teatro e em diálogo 

com o público convidamos 
artistas e pensadores provenientes de 
outros campos do conhecimento para 
lançarem olhares transversais, cruzarem 
as fronteiras e ampliarem as leituras das 
obras

Avante, Marche!  
– tom Zé 
data: 15/3 

Tão Pouco Tempo e  
Revolução em Pixels  
– Reginaldo Nasser  
data: 15/3

Por que o Sr. R. Enlouqueceu?  
– maria Homem  
data: 16/3

Branco: o cheiro do lírio e do formol  
– Ana Paula maia   
data: 18/3

Para que o Céu Não Caia  
– Davi Kopenawa  
data: 18/3

A Missão em Fragmentos: 12 cenas de 
descolonização em legítima defesa  
– Silvio Luiz de Almeida  
data: 19/3

Cavalgando Nuvens  
– ilana Feldman   
data: 19/3

Black Off  
– Djamila Ribeiro  
data: 20/3

Mateluna  
– Edson teles  
data: 20/3

Espaço dE Ensaios

artigos escritos por 
pesquisadores e pesquisadoras 
dos programas de pós-
graduação em artes cênicas 
das universidades brasileiras 
sobre as trajetórias criativas dos 
artistas convidados para a mitsp 

Avante, Marche!  
– Fernando Villar (UNB)

mostra rabih mroué: Tão Pouco 
Tempo, Revolução em Pixels  
e Cavalgando Nuvens  
– Daniele Avila Small (UNiRio)

Por que o Sr. R. Enlouqueceu?  
Stephan Baumgartel (UDESC)

Para que o Céu Não Caia  
– Christine Greiner (PUC-SP)

A Missão em Fragmentos:  
12 cenas de descolonização  
em legítima defesa  
– José Fernando Azevedo (USP)

Branco: o cheiro do lírio e do formol  
– Luiz Fernando Ramos (USP)

Black Off  
– Nina Caetano (UFoP)

Mateluna  

– Ferdinando martins (USP)

pEnsamEnto-Em-procEsso

Encontros com os artistas dos 
espetáculos da mostra, que 
compartilharão questões de seus 
processos criativos

Avante, Marche!, com o diretor musical 
steven prengels e o ator Wim opbrouck. 
mediação Fernando Villar (UNB)
Data: 15/3, das 10h às 11h,  
no itaú cultural

mostra rabih mroué - Tão Pouco Tempo, 
Revolução em Pixels e Cavalgando 
Nuvens, com o diretor rabih mroué  
e os performers lina majdalanie e  
Yasser mroué. 
mediação Pollyanna Diniz (USP) 
Data: 16/3, das 10h às 12h,  
no itaú cultural

Por que o Sr. R. Enlouqueceu?, com  
a diretora susanne kennedy. 
mediação Stephan Baumgartel (UDESC)
Data: 17/3, das 11h30 às 12h30,  
no itaú cultural 

A Missão em Fragmentos: 12 cenas de 
descolonização em legítima defesa,  
com o diretor Eugênio lima. 
mediação José Fernando Azevedo (USP) 
Data: 18/3, das 10h às 11h,  
no itaú cultural

Branco: o cheiro do lírio e do formol,  
com os diretores alexandre dal farra  
e janaina leite. 
mediação Luiz Fernando Ramos (USP)
Data: 18/3, das 11h à 12h,  
no itaú cultural

Mateluna, com o diretor e dramaturgo 
guillermo calderon e atores da montagem.  
mediação Ferdinando martins (USP)  
Data: 19/3, das 10h às 11h,  
no itaú cultural

Black Off, com a diretora e performer 
ntando cele.  
mediação Nina Caetano (UFoP)
Data: 19/3, das 11h às 12h,  
no itaú cultural

Para que o Céu Não Caia, com a diretora 
lia rodrigues. 
mediação Christine Greiner (PUC-SP)
Data: 20/3, das 10h às 11h,  
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no itaú cultural 

prática da crítica

crítica diária
Produção diária de críticas sobre os espetáculos da mostra para 
veiculação impressa e eletrônica (www.mitsp.org). Participam críticos da 
DocumentaCena – Plataforma de Crítica, formada pela revista eletrônica 
Questão de Crítica (mariana Barcelos/ Renan Ji), pelo site Horizonte da 
Cena (Daniel toledo) e pelo blog Satisfeita, yolanda? (ivana moura); do Site 
Agora – Crítica teatral (michele Rolim); da revista Antro Positivo (Ruy Filho); 
além dos convidados Welington Andrade e miguel Arcanjo Prado.
coordenação Soraya Belusi

crítica imEdiata
Proposta pela revista Antro Positivo, fundada por Ruy Filho e Patrícia 
Cividanes, a Crítica imediata é realizada com palavras de primeiro impacto. 
Uma resenha curta, escrita logo após a saída do espetáculo e publicada nas 
redes sociais: facebook.com/antropositivo ou www.antropositivo.com.br
críticos Ruy Filho, Ana Carolina marinho, Claudio André, 
marcio tito, maria teresa Cruz e Patrícia Bergantyn 

mesa  “crítica E curadoria”
mediação michele Rolim (Agora Crítica teatral)
Proposta pelo Agora – Crítica teatral, a mesa contará com três curadores, 
reunidos para compartilhar suas experiências e conversar sobre os 
diversos pensamentos curatoriais praticados pelos festivais de artes 
cênicas, especialmente no Brasil. A discussão abarcará a dinâmica da 
curadoria em nosso país, as relações entre os campos de atuação dos modelos 
artístico e de gestão e a curadoria entendida como autoria. Ainda entre 
os temas do encontro: existe hoje no Brasil um modelo hegemônico 
de pensamento curatorial? Que implicações decorrem de um festival 
que possui o mesmo responsável pela gestão e pela curadoria? 
Data: 16/3, das 17h às 19h, no ccsp

mesa  “crítica E EngajamEnto”
mediação ivana moura (Satisfeita, yolanda?)
Proposta pela DocumentaCena – Plataforma de Crítica, a conversa 
visa compartilhar diferentes perspectivas e experiências relacionadas 
à participação de artistas e críticos de artes em reflexões, assuntos e 
circunstâncias de relevância política e social. Participam da mesa maria 
Fernanda Vomero (SP), Daniel toledo (mG) e Óscar Cornago (Espanha).
Data: 20/3, das 17h às 19h, no tusp

mesa  “cEna contEmporânEa: panoramas críticos”
os pesquisadores Edélcio mostaço, Sílvia Fernandes, Óscar Cornago e 
Christine Greiner acompanharão a programação da mitsp e produzirão um 
texto crítico cada, a partir de olhares transversais sobre os espetáculos 
da mostra rumo a uma reflexão sobre a cena atual. Esses textos 
panorâmicos serão apresentados ao público na mesa de debate.
Data: 21/3, das 10h às 12h, no itaú cultural

lançamEntos dE livros

Gordon Craig: Rumo a um 
novo teatro e Scene
o livro reúne duas obras inéditas no 
Brasil e nunca editadas em português do 
artista inglês (ator, encenador, gravurista e 
cenógrafo) Gordon Craig (1878-1966), que 
revolucionou a cena moderna. o primeiro 
texto é Rumo a um novo Teatro, publicado 
em 1913, e o segundo, Scene, publicado 
em 1923. Ambos trazem gravuras do 
próprio Craig. tradução e apresentação 
de Luiz Fernando Ramos. o lançamento 
será precedido pelo debate “gordon 
craig: legado à cena contemporânea” 
(confira detalhes na página seguinte). 
Data: 17/3, das 18h às 20h,  
no sesc pinheiros 

Dramaturgia brasileira contemporânea
Lançamento das obras de quatro 
dramaturgos brasileiros: Alexandre 
Dal Farra (editora Javali), Grace 
Passô, Pedro Kosovski e Vinicius 
Calderoni (editora Cobogó). 
A Trilogia Abnegação reúne três peças 
teatrais escritas por Alexandre Dal Farra, 
que investigam a estrutura política brasileira 
atual e o desenrolar do único governo que 
se aproximou minimamente da esquerda 
no Brasil. A trilogia foi encenada pelo 
grupo tablado de Arruar. Grace Passô, 
dramaturga, diretora e atriz, lança Mata 
Teu Pai. Na obra, à luz do mito de medeia, 
a autora reflete sobre nosso tempo e suas 
fronteiras. Caranguejo Overdrive, escrita 
por Pedro Kosovski, acompanha a volta de 
Cosme, catador de caranguejos, ao Rio de 
Janeiro, cinco anos após ter sido convocado 
para lutar na Guerra do Paraguai. o 
espetáculo, dirigido por marco André 
Nunes, ganhou os prêmios Shell (Direção, 
texto e Atriz), Cesgranrio (Direção e texto) 
e APtR (Autor, Direção e Atriz). Vinícius 
Calderoni publica Arrã, peça pela qual 
recebeu o prêmio Shell de melhor Autor. 
o lançamento será precedido por 
uma conversa entre os dramaturgos 
(confira detalhes na página seguinte).

Data: 18/3, das 15h às 17h, no tusp 

Coleção Eid Ribeiro
A editora Javali lança em três volumes a 
obra de peças e crônicas do encenador 
e dramaturgo mineiro Eid Ribeiro. Dentre 
as 15 peças, escritas entre a década de 
1970 e os dias atuais, a coleção apresenta 
desde as celebradas Lusco-fusco e Anjos e 
Abacates, já encenadas em várias cidades 
do país, até peças inéditas do autor, como 
Nightvodka e Tinto e a Baleia. A coleção 
agrupa, no terceiro volume, 48 crônicas 
escritas por Eid para o Jornal o tempo entre 
os anos de 1996 e 2001. o lançamento 
será precedido por uma conversa entre 
Eid ribeiro e a crítica de teatro soraya 
Belusi, autora do prefácio do livro.
Data: 19/3, das 12h30 às 13h30, no tusp

A Missão
A n-1 edições, em parceria com a mitsp 
2017, lançará durante a mostra o primeiro 
volume da coleção Heiner müller com o texto 
A Missão. A decisão de iniciar esse novo 
projeto editorial dentro da mitsp fortaleceu-
se porque o coletivo Legitima Defesa irá 
apresentar no Auditório ibirapuera, dentro 
da programação da mostra, o espetáculo 
A Missão em Fragmentos: 12 cenas de 
descolonização em legítima defesa, baseado 
no mesmo texto de müller e dirigido por 
Eugênio Lima. A ideia é difundir e entrecruzar 
pensamentos críticos brasileiros e alemães 
de épocas diferentes e, ao mesmo tempo, 
tão próximas. Exclusivamente durante a mitsp 
o livro da n-1 edições será acompanhado 
por uma publicação da adaptação de 
Eugênio Lima em formato de cordel. 
Data: 17, 18 e 19/3, das 19h às 20h30, 
no auditório ibirapuera - oscar 
niemeyer, e durante toda a mitsp

Pandemia
A série Pandemia de cordéis reúne dez 
cordéis político-filosóficos, todos eles 
com capas estampadas manualmente. 
o lançamento da caixa faz parte da 
parceria entre a mitsp e a n-1 edições, 
complementando a performance pública 
manifestos Pandemia, que será realizada 
na cidade de São Paulo durante a mostra.
Data: Durante toda a mitsp 
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sEminário discursos sobre 
o não dito: racismo e a 
descolonização do pensamento

o seminário convida pensadoras de 
distintas áreas do conhecimento a 
refletir sobre os desdobramentos da 
escravidão negra e as formas do racismo 
no Brasil e no mundo. o objetivo é 
desconstruir os legados do pensamento 
colonial, colocando em cheque modos 
de essencialização dos “outros”, 
que se consolidaram como sistemas 
hegemônicos e como uma cultura de 
violência e opressão, que não pode 
ser eliminada por decreto. É preciso 
transformar modos de ser e, sobretudo, 
alterar imaginários. É preciso restituir aos 
“outros” o direito de se autorrepresentar.

 curadoria: Eugênio Lima e majoí Gongora 
 
mesa 1 “negritude” e “branquitude”: 
complexificando as discussões sobre 
raça e as estruturas de privilégio  

o debate será instaurado pela 
historiadora brasileira giovana xavier, 

feminista negra interseccional e 
professora da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, e pela intelectual sul-
africana nicky falkof, da Universidade 
de Witwatersrand (Joanesburgo). A mesa 
explorará assuntos relacionados aos 
processos de racialização das relações no 
Brasil e na África do Sul.
data: 20/3, das 14h às 17h,  
no itaú cultural  

mesa 2  feminismo negro: 
conhecimento e autodeterminação
Contaremos com a participação da 
feminista e filósofa brasileira djamila 
ribeiro e da renomada socióloga 
norte-americana patricia collins, da 
Universidade de maryland. A mesa 
discorrerá sobre a construção social 
do feminismo negro, os elementos 
constitutivos desse pensamento, suas 
distinções e os desafios que estão postos 
na contemporaneidade.
data: 21/3, das 14h às 17h,  
no itaú cultural

confErência

“teatro alemão 
contemporâneo” 
Com o pesquisador 
Didier Plassard 
(França) 
data: 17/3,  
das 10h às 11h30,  
no itaú cultural

mastEr class

“teatralidade, 
violência e 
performatividades 
da dor” 
Com a pesquisadora 
ileana Diéguez 
Caballero (méxico) 
data: 18/3,  
das 17h às 19h,  
no itaú cultural

dEBatEs 

“gordon craig: 
legados à cena 
contemporânea” 
Com os 
pesquisadores Didier 
Plassard e Luiz 
Fernando Ramos
data: 17/3,  
das 18h às 20h,  
no sesc pinheiros

“dramaturgia 
brasileira 
contemporânea” 
Com os dramaturgos 
Alexandre Dal 
Farra, Grace Passô, 
Pedro Kosovski e 
Vinicius Calderoni
data: 18/3,  
das 15h às 17h,  
no tusp 

eVentos esPeciais

 sEminário intErnacional 
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AS AtiViDADES CoNtEmPLAm Não SÓ A PARtiLHA DoS PRoCESSoS DE CRiAção DoS 

ARtiStAS EStRANGEiRoS, mAS tAmBÉm Um DiÁLoGo Com tEmAS URGENtES DA REALiDADE 

NACioNAL. QUANDo oS ESPAçoS PoSSíVEiS PARA o DEBAtE, o DiÁLoGo E A iNSURGêNCiA 

ComEçAm A SER tomADoS PoR DiSCURSoS ExCLUDENtES E oPRESSoRES, NUmA tENtAtiVA 

CLARA DE SiLENCiAR AS oPoSiçõES, É tEmPo DE BUSCAR NoVAS PERGUNtAS NAS FiSSURAS 

DA NARRAtiVA DomiNANtE, NAS RUíNAS Do FALiDo SiStEmA PoLítiCo E NA RESSACA DAS 

UtoPiAS FRUStRADAS. ASSim, AS iNiCiAtiVAS PRoPoStAS CoNFiGURAm UmA oPoRtUNiDADE 

úNiCA DE ExPERimENtAR FoRmAS CRiAtiVAS DE RESiStêNCiA Ao LADo DE NomES DE 

DEStAQUE No CENÁRio ARtíStiCo mUNDiAL. 

Curadoria: Maria Fernanda Vomero

 1. atos dE rEsistência i 
residência artística com ihab zahdeh

o encenador e ator palestino ihab Zahdeh, cofundador e diretor artístico 
do yes theatre, de Hebron (ao sul da Cisjordânia), vem a São Paulo 
exclusivamente para oferecer, ao longo de três semanas, um workshop 
de criação coletiva, cujo ponto de partida será um tema que relacione as 
realidades brasileira e palestina, com base na premissa da resistência criativa. 
A proposta da residência é desenvolver fragmentos cênicos, guiados por 
improvisações, que incorporem diversas manifestações artísticas, como 
dança e música, sem perder a abordagem política e estética. tais fragmentos 
serão apresentados ao público no encerramento da atividade. trata-se 
de uma experiência única de intercâmbio criativo com um profissional do 
oriente médio, de trajetória internacional e que recentemente desenvolveu 
uma montagem com atores japoneses do tokyo Engeki Ensemble, 
no Japão. Recomenda-se que os candidatos tenham disponibilidade 
integral para a residência. Serão escolhidos 12 artistas profissionais.
público-alvo: atores e performers, além de músicos, cantores 
e bailarinos que também tenham experiência no palco 
de 02 a 21/3, de segunda a sábado, das 10h às 15h, no tusp 

 2. atos dE rEsistência ii 
ações performáticas de estudantes secundaristas

Aproveitando a energia gerada pelo movimento de ocupação de escolas 
em 2015, em São Paulo, e em 2016, no Brasil todo, como forma de 
protesto dos alunos às decisões unilaterais no sistema educacional, a 
mitsp propõe um intercâmbio criativo com os estudantes secundaristas, 
sob a orientação da atriz e performer martha Kiss Perrone, que 
resulte numa intervenção artística na qual os adolescentes possam 
expressar sua voz e seus anseios. Apoio: maria Fernanda Vomero.
durante o período da mitsp, na oficina cultural oswald de andrade 

 3. Brasil Em pixEls 
Workshop com o ator, encenador e artista visual libanês rabih mroué

inspirado no processo de criação de seus últimos espetáculos, o encenador 
libanês Rabih mroué oferecerá uma atividade voltada a artistas brasileiros. Além 
de partilhar elementos de sua pesquisa cênica, Rabih vai propor aos participantes 
um trabalho criativo baseado em fotos das manifestações brasileiras de 2016, a 
fim de estimular a reflexão: que narrativa emerge dessas imagens? Recomenda-
se que os candidatos tenham disponibilidade integral para os três dias de workshop 
e disposição para improvisações cênicas. Serão escolhidos 20 participantes.
público-alvo: estudantes, atores e atrizes, performers, jornalistas e artistas audiovisuais
dias 10, 11 e 12/3, das 10h às 14h, no sesc vila mariana 

 4. avantE, panElas, avantE! 
Workshop e roda de conversa com o diretor musical e compositor steven prengels

o compositor belga Steven Prengels, diretor musical de Avante, Marche!, e os músicos 
da companhia les ballets C de la B vão oferecer um workshop de criação coletiva 
com base na sonoridade de utensílios domésticos. inspirados nos panelaços de 
2016, os participantes serão convidados a usar potes, panelas, colheres e outros 
apetrechos cotidianos para elaborar, de modo lúdico e criativo, uma composição 
musical que seja significativa para o grupo. Depois da atividade prática, Prengels 
conversará com o público sobre suas criações com o diretor Alain Platel. Para 
30 participantes, que deverão trazer suas panelas e outros apetrechos.
dia 13/3, das 10h às 14h, na oficina cultural oswald de andrade 

 5. do cinEma ao tEatro: como filmEs viram pEças 
roda de conversa com as alemãs susanne kennedy, 
diretora, e johanna höhmann, dramaturgista

As alemãs Susanne Kennedy, diretora de Por Que o Sr. R. Enlouqueceu?, e a 
dramaturgista Johanna Höhmann conduzirão uma roda de conversa com o público 
a fim de partilhar seus processos criativos e experiências de adaptação de obras 
cinematográficas ao teatro. Nesse bate-papo, Susanne também vai contar sobre 
sua experiência como encenadora convidada do münchner Kammerspiele, um 
dos teatros mais importantes da Alemanha. E Johanna falará sobre a função do 
“dramaturg” (dramaturgista) na cena alemã contemporânea. Para 30 participantes. 
dia 16/3, das 10h30 às 13h30, no sesc pinheiros 
inscrições até 14/3 pelo e-mail: inscricoes@mitsp.org 

 6. ExprEssar-mE para além da minha pElE 
Workshop com ntando cele

Como protestar contra injustiças sem que nos sintamos desprezados ou sem esperança? 
Engajar-se com as inquietações íntimas cria espaço não somente para espelhar, mas 
também desafiar o status quo. o workshop investigará criativamente maneiras de usar 
as habilidades pessoais a fim de influenciar uma transformação positiva ou, ao menos, 
despertar questões sobre a necessidade de mudança. Nessa atividade, a artista sul-africana 
Ntando Cele, acompanhada por seu time de colaboradores, vai refletir a respeito de seu 
trabalho como performer, as circunstâncias sobre as quais ela desenvolve suas criações 
e também possíveis fórmulas de colaboração. Serão selecionados 20 participantes.
público-alvo: atores, performers, curadores de atividades 
artísticas e ativistas de movimentos sociais
dias 20, das 10h às 14h, e 21/3, das 9h30 às 13h30, 
na oficina cultural oswald de andrade 
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65% da programação da 
mitsp é composta por ações 
formativas e reflexivas, sempre 
com entrada gratuita

33 espetáculos

22 países

53 mil espectadores

139 ações reflexivas  
e pedagógicas

4.442 participantes das ações

874 artigos publicados
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EquipE Editorial

antônio araújo é diretor artístico do teatro da 
Vertigem e professor no Departamento de Artes 
Cênicas e no Programa de Pós-Graduação (PPGAC) 
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo (ECA-USP). Encenou os seguintes 
espetáculos: O Paraíso Perdido (1992); O Livro de Jó 
(1995); Apocalipse 1,11 (2000); BR-3 (2006); História 
de Amor: últimos capítulos (2007); a ópera Dido e 
Enéas (2008); Bom Retiro 958 Metros (2012), a ópera 
Orfeo e Euridice (2012), Dire Ce Qu’on ne Pense 
pas Dans des Langues Qu’on ne Parle Pas (2014); 
Patronato 999 Metros (2015), entre outros. Ganhador 
do prêmio Golden medal (medalha de ouro) de 
melhor Espetáculo para a peça BR-3  na Quadrienal 
de Praga 2011. Foi cocurador do Próximo Ato - 
Encontro internacional de teatro Contemporâneo; do 
Rumos teatro e do Encontro mundial de Artes Cênicas 
(ECUm). É idealizador e diretor artístico da mitsp.

guilherme marques é produtor, gestor cultural e ator. 
É diretor-geral e idealizador do Centro internacional 
de teatro Ecum - Cit Ecum, coordenador-geral do 
Encontro mundial das Artes Cênicas (ECUm) e do 
Centro internacional de Pesquisa sobre a Formação 
em Artes Cênicas. Realizou coordenação, produção 
e/ou consultoria artística de diversos festivais 
artísticos nacionais e internacionais, entre eles: 
Festival internacional de teatro Palco & Rua de Belo 
Horizonte (Fit/BH); Festival internacional de Dança 
de Belo Horizonte (FiD); 1ª Bienal internacional de 
Grafite de Belo Horizonte; Festival de Arte Negra 
de Belo Horizonte (FAN); Festival internacional de 
teatro do mercosul (Argentina); Festival internacional 
de teatro de Caracas (Venezuela); inverno Cultural 
de São João del Rei; Projeto imagem dos Povos e 
Encontro de Artes Cênicas em Araxá. É idealizador e 
diretor de produção da mitsp.

kil abreu é jornalista, crítico, consultor e pesquisa-
dor do teatro. É curador de teatro do Centro Cultural 
São Paulo. Pós-Graduado em Artes pela USP, foi 

crítico do jornal Folha de São Paulo e da revista Bra-
vo! Dirigiu o Departamento de teatros da Secretaria 
municipal de Cultura/SP, quando gerenciou impor-
tantes projetos da política pública municipal, como 
o Programa de fomento ao teatro. Foi curador de 
alguns dos principais festivais de teatro do país (de 
Curitiba, Recife e Festival internacional de teatro de 
São José do Rio Preto, entre outros). Por dez anos 
foi professor e coordenador pedagógico da Escola 
Livre de teatro de Santo André e por oito jurado do 
Prêmio Shell. mantém estudos sobre dramaturgia e 
teatro brasileiro contemporâneo e é crítico colabora-
dor do teatrojornal – leituras de cena.  

luciana romagnolli é jornalista, pesquisadora e 
crítica de teatro. Especialista em Literatura Dramá-
tica e teatro (UtFPR), mestre em Artes (EBA-UFmG) 
e doutoranda em Artes Cênicas (ECA-USP). Fundou 
em 2012 o site Horizonte da Cena, do qual é editora. 
integra a DocumentaCena - Plataforma de Crítica e a 
Associação internacional de Críticos de teatro (iACt-
-AiCt), afiliada à UNESCo. Foi repórter nos jornais O 
Tempo (mG) e Gazeta do Povo (PR). Atua como críti-
ca em festivais de artes cênicas brasileiros e ministra 
oficinas de crítica de teatro em diversas cidades. Foi 
produtora executiva do 15º Festival internacional de 
Curtas de Belo Horizonte e supervisora editorial da 
mitsp - mostra internacional de teatro de São Paulo, 
em 2015 e 2016. Foi curadora da ocupação Conexões 
na Funarte-mG, em 2015; da 1ª mostra Documenta-
Cena e do idiomas - Fórum ibero-Americano de Crítica 
de teatro, ambos em Curitiba, em 2016. É coordena-
dora de crítica do Janela de Dramaturgia desde 2012.

pollyanna diniz é jornalista, crítica e pesquisadora 
de teatro. mestranda em Artes Cênicas pela Univer-
sidade de São Paulo (USP), graduada em Jornalismo 
pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e 
em Administração pela Universidade de Pernambuco 
(UPE). idealizadora e editora do blog Satisfeita, yolan-
da?, criado há seis anos e especializado em críticas e 
notícias de artes cênicas. É editora da Revista Aspas, 
vinculada ao programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas da ECA-USP. integra a DocumentaCena - 
Plataforma de Crítica e a Associação internacional 
de Críticos de teatro (iACt-AiCt), afiliada à UNESCo.  

maria fernanda vomero  é mestranda em Pedago-
gia do teatro pela Universidade de São Paulo. Possui 
graduação em Jornalismo pela USP e especialização 
em documentário pela Escuela internacional de Cine 
y televisión de San Antonio de Los Baños (Cuba) e 
pela Universitat Autònoma de Barcelona (Espanha). 
Participa extensivamente de projetos socioculturais, 
tendo investigado iniciativas locais de solidariedade e 
promoção de direitos humanos em países em situação 
de conflito, tais como Palestina, índia, turquia, Bósnia, 
Kosovo, Sérvia, Cuba, El Salvador, Colômbia, Peru e 
Rússia. trabalha como provocadora teórico-artística 
na Companhia de teatro Heliópolis, de São Paulo. Par-
ticipou recentemente do curso Art, migration and Hu-
man Rights, em Chiapas (méxico) e do grupo de traba-
lho Acción Artística, Deseo Político y Conformación De 
Colectivo: Posibilidades De Una Relación, durante o xº 
Encuentro ex-céntrico, em Santiago (Chile), ambos 
promovidos pelo Hemispheric institute of Performance 
and Politics, ligado à New york University.

Eugênio lima é ator, diretor de teatro, coreógrafo, DJ 
e pesquisador. É membro fundador do Núcleo Barto-
lomeu de Depoimentos e da Frente 3 de Fevereiro. 
Diretor do Coletivo Legítima Defesa.

majoí gongora é doutora em Antropologia Social pela 
Universidade de São Paulo. Ao lado de seu envolvi-
mento com a etnologia ameríndia, área na qual tem 
se especializado, participa de movimentos de apoio à 
causa indígena e integra a Frente 3 de Fevereiro, grupo 
transdisciplinar de pesquisa e de intervenção artístico-
-política acerca do racismo na sociedade brasileira. 
Está engajada em iniciativas que visam à divulgação 
de informações qualificadas sobre os povos indígenas 
e a desconstrução dos estereótipos construídos em 
torno destas populações e, além disso, desenvolve 
trabalhos como editora e produtora cultural. 

Ensaios

christine greiner é professora livre-docente do De-
partamento de Linguagens do Corpo da PUC-SP. 
Ensina no Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Comunicação e Semiótica e no curso de graduação 
em Comunicação das Artes do Corpo. Autora de di-
versos livros sobre corpo, arte e cultura japonesa.

daniele avila small é doutoranda em Artes Cênicas 
pela UNiRio, mestra em História Social da Cultura 
pela PUC-Rio e bacharel em teoria do teatro pela 
UNiRio. Autora do livro O crítico ignorante – uma ne-
gociação teórica meio complicada (Editora 7Letras, 
2015) e da peça Garras curvas e um canto sedutor 
(Cobogó, 2015). Foi diretora artística do teatro Gláu-

cio Gill em 2011 e 2012 com Felipe Vidal na ocupação 
Complexo Duplo, indicada aos Prêmios Shell e APtR 
na categoria especial. É idealizadora e editora da re-
vista Questão de Crítica, coordena o Prêmio Questão 
de Crítica, integra o coletivo Complexo Duplo e a Do-
cumentaCena – Plataforma de Crítica. É presidente 
da seção brasileira da Associação internacional de 
Críticos de teatro (AiCt-iAtC), afiliada à UNESCo, e 
editora regional no Brasil do site the theatre times.

ferdinando martins é Professor doutor da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
Diretor do teatro da USP (tUSP). Pesquisador do La-
boratório de Práticas Performativas do Departamen-
to de Artes Cênicas da USP. Doutor em Sociologia 
com tese sobre o teatro paulista na década de 1960. 
Professor nas áreas de História e teoria do teatro na 
Universidade de São Paulo. Coordenador de Coope-
ração Cultural entre a USP, a Universidade Nacional 
Autônoma do méxico e a Universidade de Buenos 
Aires. Realizou pesquisas sobre a produção cultural 
em países da América Latina e do oriente médio. tra-
balha também com questões relacionadas a gênero e 
sexualidade no teatro. No momento, coordena a pes-
quisa “teatralidade e performatividade na criação de 
corpos abjetos no teatro brasileiro contemporâneo”. 
Colaborador do site teatrojornal.

fernando villar é diretor, autor, encenador, performa-
dor e professor do Departamento de Artes Cênicas e 
do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da 
UnB. Fundador dos grupos Vidas Erradas (1983-1989) 
e tUCAN (teatro Universitário Candango, 1992-2008) 
e seus atuais coletivos, CHiA, LiiAA! (2007) e Chia Lia 
Jr. (2008). Suas últimas direções incluem SerEstan-
do Mulheres (2011), com Cris Colla (LUmE); Epifanias 
Urbanas (2012), com a Cia das Atrizes; e Molhados & 
Secos (2015), com a Cia Paraladosanjos; e espetácu-
los anteriores, como Ivan e os Cachorros (2011-2014) 
com Eduardo mossri e CHiA, LiiAA! ou 2o.d.pedro2o. 
(2009-2015) com Les Commediens tropicales.

josé fernando peixoto de azevedo estudou ci-
nema (FAAP) e graduou-se e doutorou-se  em Fi-
losofia pela FFLCH/USP. Atualmente é professor 
da Escola de Arte Dramática da ECA/USP. Foi 
fundador, diretor e dramaturgo do grupo teatro de 
Narradores. tem experiência na área de Filosofia e 
teatro. Dedica-se à pesquisa teatral.

luiz fernando ramos é professor Associado da 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo, onde leciona, desde 1998, Crítica, 
História e teoria do teatro. Pesquisador do CNPq, 
coordena o GiDE – Grupo de investigação do De-
sempenho Espetacular. Publicou recentemente Mi-
mesis Performativa – a margem de invenção pos-
sível (Annablume,2015). É encenador, dramaturgo, 
documentarista e foi crítico de teatro da Folha de 
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São Paulo entre 2008 e 2013. Prepara, para a Edi-
tora Perspectiva, a tradução e edição dos principais 
livros do artista inglês Gordon Craig (1878-1966). 

nina caetano é pesquisadora da cena contemporâ-
nea, performer e dramaturga. Doutora em Artes Cê-
nicas pela Escola de Comunicações e Artes da USP, 
é professora adjunta na UFoP, atuando tanto no De-
partamento de Artes Cênicas, quanto no Programa 
de Pós-Graduação em Artes Cênicas. integra o oBS-
CENA, agrupamento independente de pesquisa cêni-
ca no qual investiga modalidades cênicas liminares. 
tendo como eixo central da sua pesquisa as relações 
entre feminismo e performance, ela coordena, desde 
2013, o NiNFEiAS – Núcleo de investigações FEminis-
tAS que integra estudantes do curso de Artes Cênicas 
da UFoP e mulheres da comunidade ouropretana.

stephan Baumgartel possui mestrado em Letras in-
glês pela Ludwig-maximilians-Universität münchen 
(1995), doutorado em Literaturas da Língua inglesa 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005), 
e pós-doutorado na ECA/USP (2009-2010) com estu-
dos sobre a dramaturgia brasileira contemporânea. A 
tese de doutoramento recebeu o Prêmio CAPES 2005. 
Atualmente é professor associado da Universidade 
do Estado de Santa Catarina na área de História do 
teatro, Estética teatral e Dramaturgia. É idealizador e 
coordenador do projeto Encontro com Dramaturgo da 
UDESC. Leciona principalmente nos seguintes cam-
pos: dramaturgia contemporânea, teatro pós-dramá-
tico, teatro performativo, análise da encenação teatral.

diálogos transvErsais

ana paula maia é escritora e roteirista. Possui cin-
co romances publicados, destacando-se Entre rinhas 
de cachorros e porcos abatidos, Carvão animal e De 
gados e homens. tem livros publicados na Sérvia, 
Alemanha, Argentina, França, itália, Estados Unidos e 
Espanha. Possui contos publicados em antologias no 
Brasil e no exterior. Como roteirista, seu trabalho de 
estreia é o longa-metragem Deserto, dirigido por Gui-
lherme Weber, vencedor do prêmio de melhor direção 
do Los Angeles Brazilian Film Festival 2016.

davi kopenawa é defensor das populações indí-
genas e do meio ambiente. Foi premiado pela oNU. 
É xamã, profundo conhecedor da cosmologia e do 
mundo no qual vivem os yanomami. Recebeu o Glo-
bal 500 Award das Nações Unidas – o mesmo prêmio 
concedido a Chico mendes. Em 1989 recebeu o Right 
Livelihood Award, considerado o prêmio Nobel alter-
nativo. Em 1999 foi condecorado com a ordem do 
Rio Branco pelo Presidente da República do Brasil. 

Em 2008 recebeu uma menção honrosa especial do 
Prêmio Bartolomé de Las Casas, outorgada pelo go-
verno espanhol, por sua luta em defesa dos direitos 
dos povos autóctones das Américas. Publicou jun-
tamente com Bruce Albert (antropólogo francês que 
trabalha junto aos yanomami), o livro La chute du ciel: 
Paroles d’un chaman Yanomami, na França. 

djamila ribeiro é mestre em Filosofia Política pela 
Universidade Federal de São Paulo; graduada em Fi-
losofia pela mesma universidade. membro da Simone 
de Beauvoir Society. Conferencista internacional, par-
ticipou como debatedora no evento na sede da oNU, 
em Nova york, em março e em setembro de 2016. Co-
lunista do site da Carta Capital e do Blog da Boitem-
po. Foi secretária adjunta da Secretaria municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Ativista 
e pesquisadora sobre feminismo e movimento negro.

Edson teles é doutor em Filosofia pela Universidade 
de São Paulo (USP), e professor de Filosofia Política 
na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Pela 
Boitempo, organizou com Vladimir Safatle a coletâ-
nea de ensaios O que resta da ditadura: a exceção 
brasileira (2010), além de contar com um artigo na 
coletânea Occupy: movimentos de protesto que to-
maram as ruas (2012). Colabora para o Blog da Boi-
tempo mensalmente, às quartas.

ilana feldman é pesquisadora e crítica. É doutora em 
Ciências da Comunicação pela Universidade de São 
Paulo (ECA/USP), onde desenvolveu a tese Jogos de 
cena: ensaios sobre o documentário brasileiro con-
temporâneo, e mestre em Comunicação e imagem 
pela Universidade Federal Fluminense, universidade 
pela qual também se graduou em Cinema. Em 2011, 
realizou um estágio de doutorado no Departamento 
de Filosofia, Artes e Estética da Universidade Paris 
Viii. Desde 2014 faz Pós-Doutorado no Departamen-
to de teoria Literária do instituto de Estudos da Lin-
guagem da UNiCAmP, com pesquisa sobre cinema, 
testemunho e autobiografia.

maria homem é psicanalista, pesquisadora do Nú-
cleo Diversitas FFLCH/USP e professora nas áreas 
de Psicanálise, Cinema, Literatura e Comunicação da 
FAAP. tem pós-graduação em Psicanálise e Estética 
pela Universidade de Paris Viii/Collège international 
de Philosophie e doutorado pela Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Ciências Humanas da USP.

reginaldo nasser é mestre em Ciência Política (UNi-
CAmP) e doutor em Ciências Sociais (PUC –SP), co-
ordenador do curso de Relações internacionais da 
PUC-SP (1999-2009), professor do Programa de Pós-

-Graduação em Relações internacionais (Unesp, Uni-
camp e PUC). Chefe do Departamento de Relações 
internacionais da PUC-SP (2013). Parecerista ad hoc 
da Revista Brasileira de Política internacional, Con-
texto internacional, Revista Brasileira de Ciências So-
ciais e Janus.net, e-journal of international relations. 
membro da Direção da ABRi - Associação Brasileira 
de Relações internacionais (2007-2009). Pesquisador 
do ipea (2011-2012). Pesquisador responsável do 
instituto Nacional de Estudos Sobre os EUA (iNEU). 
Desenvolve pesquisa na área de Política internacional 
com ênfase em Conflitos internacionais, Segurança 
internacional, terrorismo, oriente médio, África e polí-
tica externa dos Estados Unidos.

silvio luiz de almeida é jurista e filósofo. Doutor 
em Filosofia e teoria Geral do Direito pela Facul-
dade de Direito da Universidade de São Paulo. É 
professor das faculdades de Direito da Universida-
de Presbiteriana mackenzie e da Universidade São 
Judas tadeu. Presidente do instituto Luiz Gama. 
Publicou O direito no jovem Lukács: a filosofia do 
direito em História e Consciência de Classe (Ed. 
Alfa-Ômega) e Sartre: direito e política – ontologia, 
liberdade e revolução (Ed. Boitempo).

tom zé, compositor, cantor e arranjador, é uma das 
figuras mais originais e controvertidas da mPB. No co-
meço da década de 1960, vem para São Paulo, com 
Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso e maria Be-
thânia, com os espetáculos Nós, Por Exemplo e Velha 
Bossa Nova e Nova Bossa Velha. Com esse grupo par-
ticipa do disco-chave para o movimento tropicalista, 
Tropicália ou Panis et Circensis (1968). Ao primeiro LP 
individual, Tom Zé, seguiram-se outros discos, como 
Todos os Olhos (1973) e Nave Maria (1984). No fim 
da década de 1980, sua carreira deu uma reviravolta 
quando o músico David Byrne descobriu em um sebo 
o inovador Estudando o Samba. o disco The Best of 
Tom Zé, editado por Byrne em 1990 é aclamado pela 
crítica, ficando entre os dez melhores da década em 
todo o mundo, na avaliação de revistas como a  Rolling 
Stone. Em 1999, lança o CD Com Defeito de Fabrica-
ção e em 2010, o CD e DVD o Pirulito da Ciência.

prática da crítica

ana carolina marinho integra o Coletivo Estopô Balaio, 
no qual desenvolve há seis anos uma residência artística 
no bairro Jardim Romano. Escreve para a Revista Antro 
Positivo cobrindo festivais de teatro, como resenhista na 
Crítica Performativa e no Coletivo Antro Diálogos. inte-
grou o elenco dos longas-metragens Hamlet e Fome de 
Cristiano Burlan. tem se aventurado na escrita de rotei-
ros para cinema e o seu último, A mãe, participou do 7o 
Brasil Cinemundi - international Coproduction meeting 
e ganhou o prêmio de co-produção internacional para 
participar do Cinélatino, Rencontres de toulouse.
claucio andré é ator e redator. Formado em Artes 

Cênicas pela Unicamp-SP e em Comunicação Social – 
Propaganda e marketing pela ESPm-SP. Fez intercâm-
bio acadêmico no Reino Unido, onde atuou e desen-
volveu pesquisas sobre Shakespeare na atualidade, 
cobrindo parte do Festival de Avignon e de Edimburgo 
em 2013. Colabora com a Antro Positivo desde 2012.

daniel toledo é pesquisador, criador e crítico em ar-
tes cênicas, performance e artes visuais. Possui mes-
trado em Sociologia pela UFmG, com pesquisa sobre 
arte contemporânea, participação política e site spe-
cificity. Dramaturgo, diretor e ator, investiga em suas 
criações diferentes aspectos da colonialidade na so-
ciedade brasileira, perpassando hierarquias corpora-
tivas - em Fábrica de Nuvens, Clínica do Sono e Con-
trole de Estoque - e discussões de gênero - em Nossa 
Senhora (do Horto), Rua das Camélias e Emma Ro-
berts. Em 2016, participou como curador assistente 
do projeto País do Passado/País do Futuro: ações e 
conversas Brasil-Polônia, realizado em Belo Horizon-
te pelo instituto Adam mickiewicz. Atualmente é co-
ordenador artístico do coletivo t.A.Z, coeditor do site 
Horizonte da Cena e integrante da DocumentaCena – 
Plataforma de Crítica, além de membro-associado do 
JA.CA - Centro de Arte e tecnologia, em Nova Lima, e 
integrante do coletivo de artes visuais Piolho Nababo.

Edélcio mostaço é ensaísta e pesquisador CNPq. 
integra as Associações internacional de Pesquisado-
res em teatro e a internacional de Críticos de teatro-
-UNESCo. Autor dos livros Teatro e Política: arena, 
oficina e opinião (1982); Nelson Rodrigues - a trans-
gressão (1996); Para uma História Cultural do Teatro 
(2010) e Soma e Sub-tração (2015). trabalhos recen-
tes: capítulos “Experimentalismo no teatro Brasileiro: 
anos 60 e 70”, na obra História do Teatro Brasileiro 
(2013) e “Du corps de l’écriture à l’océan des signes”, 
na obra Théâtres Brésiliens (França, 2015). É profes-
sor da Universidade do Estado de Santa Catarina.

ivana moura é jornalista, crítica de teatro, escritora 
e produtora cultural. idealizadora e editora do blog 
Satisfeita, yolanda?. mestra em teoria da Literatura 
(UFPE), com especialização em Jornalismo e Crítica 
Cultural (UFPE). Autora do livro Osman Lins, o ma-
temático da prosa e da peça O Crepúsculo de Van 
Gogh. Adaptou e codirigiu o espetáculo Os Desastres 
de Sofia. integra a DocumentaCena - Plataforma de 
Crítica e a Associação internacional de Críticos de 
teatro - AiCt-iACt. Atuou como repórter e editora de 
Cultura do jornal Diario de Pernambuco (1989-2013).

marcio tito é dramaturgo e diretor no coletivo que 
fundou em 2012. Com a tragédia Pop estreou Ro-
berto e a Filologia das Estrelas, Macumba Pop para 
Edward Snowden, e outras. Entre 2015 e 2016 foi 
premiado como autor no Concurso Nacional de in-
daiatuba e no Concurso Nacional oferecido pelo 
instituto da memória. É formado pela SP Escola de 
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teatro e como ator esteve em mais de dez monta-
gens, dentre elas a multipremiada Roberto Zuc-
co (2013) com direção de Rodolfo Garcia Vázquez. 
É crítico da revista Antro Positivo desde 2016. 

maria teresa cruz estudou Psicologia na PUC-
-Campinas, com ênfase em análise do comporta-
mento. Jornalista pela Faculdade de Comunicação 
Cásper Líbero. trabalhou em diversos veículos 
de comunicação como repórter, entre eles Edito-
ra Globo, Grupo Lance! e Grupo Bandeirantes de 
Comunicação, em tV, impresso e rádio. Escreveu a 
peça A Ordem Partiu de Quem? (2014) e colabora 
com o projeto tempo/Passagens. idealizadora do 
canal no youtube Cenas na Cidade, criado em 2015 
com a produtora Lado Z. Leciona no Cine Favela, 
projeto social na Comunidade de Heliópolis, sobre 
construção de narrativa em teatro e cinema. Cola-
bora com a Antro Positivo desde 2012.

mariana Barcelos é atriz, professora e crítica de te-
atro. mestranda em Ciência Política no iESP-UERJ, 
graduanda em Ciências Sociais pela UFRJ e Bacharel 
em teoria do teatro pela UNiRio. De 2008 a 2010 foi 
colaboradora do Fórum Virtual de Literatura e teatro 
da UFRJ, coordenado por Beatriz Resende. Em 2011, 
foi pesquisadora do projeto @Dramaturgia - Antologia 
de novas escritas cênicas. Desde 2008 escreve para 
a revista eletrônica Questão de Crítica e faz parte da 
DocumentaCena - Plataforma de Crítica. tem interes-
se e mantém estudos no campo da análise do discur-
so sobre crítica, política e escrita biográfica. 

michele rolim é jornalista, pesquisadora e crítica te-
atral. mestra em Artes Cênicas (UFRGS) e graduada 
em Jornalismo (PUCRS).  Desenvolve pesquisa sobre 
curadoria em festivais de artes cênicas. É a repórter 
responsável pela cobertura de teatro e de dança no 
Jornal do Comércio, em Porto Alegre. Participou dos 
júris do Prêmio Açorianos de teatro, do troféu tibi-
cuera de teatro infantil (ambos da Prefeitura de Por-
to Alegre) e do Prêmio Braskem em Cena no festival 
internacional Porto Alegre Em Cena. É coeditora do 
site nacional Agora Crítica teatral e membro da Asso-
ciação internacional de Críticos de teatro, AiCt-iACt. 
Atuou como crítica e debatedora em diversos festi-
vais de artes cênicas brasileiros. Por seu trabalho, foi 
agraciada com o Prêmio Açorianos de Dança (2015), 
categoria mídia, da Secretaria de Cultura da Prefei-
tura de Porto Alegre (2014), e Prêmio Ari de Jornalis-
mo, categoria reportagem cultural, da Associação Rio 
Grandense de imprensa (2010, 2011, 2014).

miguel arcanjo prado é crítico teatral e vice-pre-
sidente da APCA. Jornalista formado pela UFmG, 

pós-graduado em mídia, informação e Cultura pela 
USP e mestrando em Artes na UNESP sob orien-
tação do prof. dr. Alexandre mate. Natural de Belo 
Horizonte, vive em São Paulo desde 2007. Passou 
por tV Globo, tV UFmG, Editora Abril, Folha de S. 
Paulo, Agora, R7, Record News. Atua como jorna-
lista na Record tV e como colunista teatral no UoL 
com o Blog do Arcanjo, além de editar o site cultu-
ral que leva seu nome.

óscar cornago é pesquisador do Centro de Ciên-
cias Humanas e Sociais do Conselho Superior de in-
vestigações de madrid. Possui doutorado pela Uni-
versidad Autônoma de madrid e pós-doutorado no 
institut für theaterwissenschaft pela Freie Universi-
tät de Berlim. Suas pesquisas e estudos têm foco na 
história das artes cênicas e seu papel na sociedade 
contemporânea, assim como em sua relação com 
outras mídias. Publicou recentemente Ensayos de 
teoría escénica. Teatralidad, público y democracia 
(madrid, Abada, 2016), além do volume Manual de 
emergencia para prácticas escénicas (madrid, Con 
tinta me tienes, 2013). Faz parte da associação AR-
tEA, onde coordena projetos como a edição das 
obras completas de Miguel Romero Esteo e Prácti-
cas escénicas como forma social del conocimiento.

patrícia Bergantyn é artista da dança. Faz parte da 
Cia. Perversos Polimorfos como intérprete-criadora, 
e é assistente de direção em Shine. investiga Égua, 
com Josefa Pereira; Monstra, de Elisabete Finger; e é 
resenhista da revista Antro Positivo. Foi performer em 
Gala, de Jerôme Bel; Duplos, de talita Florêncio e tia-
go Salas; e Montagem, de Elisabete Finger. Participou 
também do Lote osso como convidada, e em 2014 
estreou Projeto para Exercício de Atenção, pelo Edital 
NC: SS. trabalhou com marta Soares, Jorge Garcia, 
tino Sehgal, Angie Hiesl & Roland Kaiser e yvonne Rai-
ner. Formada em Balé Clássico pela Escuela Nacional 
de Cuba, está se formando no curso de Letras da USP.

patrícia cividanes é designer gráfica e fotógrafa. 
idealizadora e editora da revista Antro Positivo, pu-
blicação digital sobre teatro e política cultural desde 
2011. É responsável pela identidade visual e proje-
to gráfico da mitsp. Foi artista residente na Cité des 
Arts, em Paris, e indicada ao Prêmio Sergio motta 
de Artes e Novas mídias. Expôs seus trabalhos em 
São Paulo, França e turquia. Foi diretora de arte 
nas editoras Abril, trip e Globo entre 2006 e 2014. 
Atualmente, é diretora de arte no estúdio de design 
Patrícia Cividanes, especializado em projetos grá-
ficos para artes plásticas, teatro, cinema e música. 
Formada em 2001 pela FAAP-SP. Pós-graduada em 
2006 pelo SENAC-SP.

renan ji é doutor em Literatura Comparada pela Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF) e professor ad-
junto do instituto de Aplicação Fernando Rodrigues 
da Silveira (CAp-UERJ). É  membro da Questão  de 
Crítica - Revista eletrônica de críticas e estudos tea-
trais e faz parte da DocumentaCena - Plataforma de 
Crítica. Atua como docente em letras e é crítico de 
teatro, publicando textos nas seguintes áreas de inte-
resse: mito, tradição clássica e moderna, literatura e 
cultura brasileiras, dramaturgia contemporânea, críti-
ca literária e crítica de teatro. 

ruy filho é editor da revista Antro Positivo, diretor e 
dramaturgo. Bacharel em Artes Visuais, foi aluno ou-
vinte em Semiótica e Ciências Cognitivas (PUC-SP) 
e Direção teatral (ECA). Publicou o ensaio A Cons-
trução do Sujeito Biopolítico no intérprete: o corpo 
como representação de complexidades, pela EdUFt 
(Universidade Federal de tocantins), além de diversos 
outros em revistas e jornais especializados nacionais 
e internacionais, incluindo the Stage (Londres). Edi-
tor do catálogo do mirada (2014) e do tempo Festival 
(2015). Atua como crítico interno nos trabalhos de Fe-
lipe Hirsch desde 2013. Representa a cena teatral de 
São Paulo no site Agora Crítica teatral, idealizado pelo 
Goethe-institut (PoA), e integra a international Asso-
ciation of theatre Critics. Em 2015, idealizou para a 
mitsp e o tempo Festival a ação Crítica Performativa.

soraya Belusi é jornalista, crítica e pesquisadora te-
atral. mestra em Artes pela Universidade Federal de 
minas Gerais (UFmG), graduada em Jornalismo pelo 
Centro Universitário de Belo Horizonte e atriz forma-
da pelo teatro Universitário da UFmG. Atuou durante 
oito anos como repórter especializada em artes cêni-
cas no jornal o tempo (BH) e colabora com diversos 
veículos do país, com artigos publicados no Estado 
de minas, Folha de S.Paulo, Bravo!, Sala Preta, den-
tre outras. É cofundadora e editora do blog Horizonte 
da Cena (horizontedacena.com.br) e trabalha como 
crítica convidada de importantes festivais pelo país. 
Assinou a curadoria do projeto Conexões, de ocupa-
ção da Funarte-mG, em 2015.

silvia fernandes é professora titular do Departamen-
to de Artes Cênicas da ECA/USP e do Programa de 
Pós-Graduação em Artes Cênicas da mesma escola. 
É pesquisadora do CNPq e coeditora da revista Sala 
Preta, periódico do programa. Seus últimos livros são 
Antonio Araújo et le Teatro da Vertigem (organização) 
e Théâtres Brésiliens. Manifestes, mises en scène, 
dispositifs (organizado com yannick Butel), ambos 
publicados pelas Presses Universitaires de Provence 
em 2016 e 2015, respectivamente.

Welington andrade é professor do curso de Jorna-
lismo da Faculdade Cásper Líbero, crítico de teatro e 
editor da revista Cult. É graduado em Artes Cênicas 
pela Uni-Rio, em Letras pela Universidade de São 

Paulo, onde também cursou mestrado e doutorado. É 
autor de um dos capítulos da História do teatro brasi-
leiro: do modernismo às tendências contemporâneas 
(Editora Perspectiva/Edições Sesc-SP, 2013).

rEflExõEs Estético-políticas

ferréz (reginaldo ferreira da silva) começou a es-
crever contos, poemas e letras de música aos 12 anos. 
Seu primeiro livro, Fortaleza da Desilusão, foi lançado 
em 1997. Com Capão Pecado se firmou um dos me-
lhores escritores da sua geração. Foi apelidado como 
“o romancista da traição”, depois de ter lançado o ro-
mance Manual Prático do ódio, o infantil Amanhecer 
Esmeralda e o livro de contos Ninguém é inocente em 
São Paulo, todos pela objetiva. teve suas obras tradu-
zidas na itália, Alemanha, Portugal Espanha e Estados 
Unidos. Cantor e compositor ligado ao movimento Hip 
Hop, escreveu Os inimigos não levam flores, adaptado 
para a tV e para os quadrinhos. Escreveu roteiros para 
o filme Brother e os seriados Cidade dos Homens (02) 
e 9MM (Fox). É conselheiro editorial do Le monde Di-
plomatique Brasil. 

heloisa Buarque de hollanda é ensaísta, escritora, 
editora, crítica e pesquisadora.  Possui mestrado e 
doutorado em Literatura Brasileira na UFRJ e pós-
-doutorado em Sociologia da Cultura na Universidade 
de Columbia, em Nova york. É diretora do Programa 
Avançado de Cultura Contemporânea (PACC/Letras/
UFRJ). Seu campo de pesquisa privilegia a relação 
entre cultura e desenvolvimento, dedicando-se às 
áreas de poesia, relações de gênero e étnicas, cul-
turas marginalizadas e cultura digital. É autora de 
muitos livros, entre eles, Macunaíma, da literatura ao 
cinema; 26 Poetas Hoje; Impressões de Viagem; Cul-
tura e Participação nos anos 60; Pós-Modernismo e 
Política; O Feminismo como Crítica da Cultura; Guia 
Poético do Rio de Janeiro; Asdrúbal Trouxe o Trom-
bone: memórias de uma trupe solitária de comedian-
tes que abalou os anos 70; ENTER Antologia Digital e 
Escolhas, uma autobiografia intelectual.

ivana Bentes possui graduação no Curso de Comu-
nicação Social pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), além de mestrado e doutorado em 
Comunicação pela mesma. Atualmente é professora 
associada na Pós-Graduação em Comunicação. É 
coordenadora do Pontão de Cultura Digital da ECo/
UFRJ, além de curadora na área de arte e mídia, ci-
nema, audiovisual.

lúcio flávio pinto é professor, jornalista e sociólogo. 
É o único brasileiro na lista dos 100 mais importantes 
jornalistas da oNG Repórteres sem Fronteiras. Foi 
professor visitante (1983-84) do Centro de Estudos 
Latino-Americanos da Universidade da Flórida em 
Gainesville, EUA, do Núcleo de Altos Estudos Ama-
zônicos e do Curso de Jornalismo no Departamento 
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de Comunicação Social da Universidade Federal do 
Pará. Foi repórter do jornal O Estado de São Paulo 
por 18 anos. É referência em pesquisas dedicadas 
à Amazônia, tendo 21 livros individuais publicados, 
como Amazônia Decifrada e A Questão Amazônica. 

marcelo freixo é professor e político, filiado ao 
Partido Socialismo e Liberdade (PSoL). É deputa-
do estadual pelo Rio de Janeiro, sendo o deputado 
mais votado do Brasil, nas eleições de 2014. Con-
correu à prefeitura em 2012 e 2016.  Foi diretor do 
Sindicato dos Professores de São Gonçalo e Niterói 
entre 1993 e 1995. De 2001 a 2004, foi presidente 
do Conselho da Comunidade da Comarca do Rio de 
Janeiro, órgão não governamental responsável pela 
fiscalização do sistema prisional e atuou como pes-
quisador da oNG Justiça Global. Freixo se destacou 
na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) 
como presidente da Comissão de Direitos Humanos 
e por presidir a CPi das milícias em 2008, que pe-
diu o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre 
vereadores e deputados. também presidiu a CPi do 
tráfico de Armas, em 2011, e foi relator da CPi dos 
Autos de Resistência. 

marcio abreu é dramaturgo, diretor e ator. Fundou e 
integra a companhia brasileira de teatro. Faz trocas 
com artistas do Brasil e de outros países. Seu tra-
balho é focado, entre outras coisas, na articulação e 
criação de novas escritas para a cena e na interseção 
entre os diversos campos da arte. Publicou, recen-
temente pela Editora Cobogó suas peças Nômades, 
Maré e projeto brasil. Sua peça Vida foi publicada 
na Ensaia – revista de dramaturgia, performance e 
escritas múltiplas, traduzida e publicada na França. 
Entre suas obras recentes estão: Vida (2010), Oxigê-
nio (2010), Isso te interessa?(2011) Enquanto estamos 
aqui (2012), Esta Criança (2012), Nus, ferozes e antro-
pófagos (2013), Nômades (2014), Krum (2015), proje-
to brasil (2015) e Nós (2016).

pablo ortellado é professor do curso de Gestão de 
Políticas Públicas da EACH-USP e coautor dos livros 
Estamos Vencendo! Resistência global no Brasil (Con-
rad) e 20 centavos: a luta contra o aumento (Veneta).

rosane Borges é jornalista, pós-doutoranda em 
Ciências da Comunicação pela USP, onde é inte-
grante do grupo de pesquisa midiato, professora 
colaboradora do Celacc-USP (Centro de Estudos 
Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação) e 
da Universidade São Judas, doutora e mestre em 
Ciências da Comunicação. É articulista da Revista 
Carta Capital e do blog da Editora Boitempo . in-
tegrou ainda o Conselho Nacional de Promoção de 

Políticas da igualdade Racial (CNPiR) da Seppir (Se-
cretaria Especial de Políticas de Promoção da igual-
dade Racial. Possui diversos livros publicados, entre 
eles: Esboços de um tempo presente (2016), Mídia e 
Racismo (2012); Jornal: da forma ao discurso (2002), 
Rádio: a arte de falar e ouvir (2003), Espelho infiel: o 
negro no jornalismo brasileiro (2004).

suely rolnik é psicanalista, escritora, curadora, 
professora titular da PUC-SP e professora convi-
dada do Programa de mestrado do museu de Arte 
Contemporânea de Barcelona. Autora de A hora 
da Micropolítica (SP: N-1, 2016), Anthropophagie 
Zombie (Paris: Black Jack, 2012), Archivmanie (do-
CUmENtA 13, 2011); Cartografia Sentimental (Porto 
Alegre: Sulinas, 1989) e coautora com Félix Guattari 
de Micropolítica. Cartografias do desejo (Petrópo-
lis: Vozes, 1986), publicado em oito países. Reali-
zadora do Arquivo para uma Obra-Acontecimento 
(65 filmes de entrevistas nas quais seativa- a me-
mória do corpo das proposições  de Lygia Clark) e 
foi curadora da exposição Somos o molde. A você 
cabe o sopro. Lygia Clark, do objeto ao aconteci-
mento (musée de Beaux-arts de Nantes, 2005, e 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2006).

todd tomorrow, alcunha do internacionalista Bruno 
maia, tomava as redes sociais e as ruas em protes-
tos contra a entrega da Comissão de Direitos Hu-
manos e minorias da Câmara Federal para forças 
obscurantistas ligadas ao fundamentalismo religio-
so. Em 2014, foi candidato a deputado estadual e 
conquistou a primeira suplência na ALESP. No ano 
seguinte, foi uma das primeiras vozes a denunciar o 
favoritismo de Eduardo Cunha para a presidência da 
Câmara. Suas ações continuadas o transformaram 
num dos LGBts mais influentes do país e voz impor-
tante dos movimentos de Direitos Humanos.

vladimir safatle é graduado em Filosofia pela USP 
e em Comunicação Social pela Escola Superior de 
Propaganda e marketing, mestre em Filosofia pela 
Universidade de São Paulo, e doutor em Lieux et 
transformations de la philosophie - Université de 
Paris. Atualmente é professor livre docente do de-
partamento de filosofia da USP. Foi professor vi-
sitante das Universidades de Paris Vii, Paris Viii, 
toulouse, Louvain e Stellenboch (África do Sul), 
além de responsável pelo seminário no Collège 
international de Philosophie (Paris). É um dos co-
ordenadores da international Society of Psychoa-
nalysis and Philosophy, do Laboratório de Pesquisa 
em teoria Social, Filosofia e Psicanálise (Latesfip) 
e presidente da Comissão de Cooperação interna-
cional (CCint) da FFLCH-USP.

olharEs críticos – EvEntos EspEciais

didier plassard é professor de Artes Cênicas no 
Departamento de Cinema e teatro da Universida-
de Paul Valéry, montpellier, França. É Phd em Artes 
Cênicas pela Universidade de Paris 3 – Sorbonne. 
Foi fundador do Departamento de Artes Performá-
ticas e professor em Estudos Comparativos de Li-
teratura e Drama na Universidade Paul Valery. Sua 
pesquisa é focada em teatro contemporâneo, te-
atro de bonecos e relações entre teatro e figuras. 
Foi editor-chefe do jornal online Prospero Europe-
an Review – Research and theatre (2010-2013). Em 
2015, foi condecorado com a ordem das Artes e 
Letras, pelo ministério da Cultura da França, pelo 
seu trabalho no campo das artes e literatura.

ileana diéguez é professora e pesquisadora do De-
partamento de Ciências Humanas da Universidade 
Autônoma metropolitana, Cidade do méxico. Possui 
doutorado em Letras e pós-doutorado em História da 
Arte. Seu trabalho foca em temas como a problemá-
tica da arte, memória, violência e performatividades 
sociais. Autora de Cuerpos sin duelo. Iconografías y 
teatralidades del dolor (DocumentA/Escénicas, 2013), 
Des-tejiendo escenas. Desmontajes:  procesos de 
investigación y creación (Atuel, 2007), publicado em 
português pela Universidade Federal de Ubêrlandia, 
além de outras obras publicadas em diversos países.

sEminário discursos soBrE 
o não dito

giovana xavier é doutora em História Social, mãe e 
feminista negra interseccional. É professora de Ensi-
no de História na Faculdade de Educação da UFRJ, 
coordenadora do Grupo intelectuais Negras, do Pro-
grama de Educação tutorial Conexões de Saberes 
Diversidade e blogueira do Preta Dotora.

nicky falkof nasceu e cresceu nos subúrbios de 
Joanesburgo, África do Sul, nos últimos anos do 
apartheid. É professora associada e chefe do De-
partamento de Estudos de mídia da Universidade de 
Witwatersrand, em Joanesburgo. Seu livro, The End 
of Whiteness, trata dos temores e ansiedades reprimi-
dos que caracterizaram a sociedade branca durante 
os últimos anos do apartheid. A multidisciplinaridade 
de seu trabalho estende-se à relação entre raça, es-
paço e identidade nas metrópoles contemporâneas 
dos países em desenvolvimento.

patricia collins é professora da Universidade de ma-
ryland, suas pesquisas focam em questões de raça, 
gênero, classe social, sexualidade e origem. Seu livro, 
Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, 
and the Politics of Empowerment (Routledge), ga-
nhou o prêmio Jessie Bernard da Associação Ame-
ricana de Sociologia (ASA) pela sua relevância sobre 

gênero. Seu segundo livro, Race, Class, and Gender: 
An Anthology, é amplamente utilizado em escolas e 
universidades. Em 2008, se tornou a 100ª Presidente 
da ASA, a primeira mulher afro-americana eleita para 
esta posição na história da organização de 104 anos.

açõEs pEdagógicas

andrea giadach é atriz, dramaturga e professora de 
teatro chilena. Participou de diversas montagens, en-
tre elas Escola e Mateluna, de Guilherme Calderón. 
No cinema, foi protagonista do curta-metragem Aseo 
General (2008), dirigido por Paulina Costa. É diretora 
da companhia territorio Particular, pela qual escreveu 
e dirigiu o monólogo Mi Mundo Patria (2008) e a peça 
Penélope ya no espera (2014).

ihab zahdeh é performer, ator e encenador pa-
lestino. Possui formação em teatro pelo theatre 
Day Production, da Palestina, e pela Universidade 
de Gdańsk, Polônia. É fundador e Diretor Artísti-
co do yes theatre, Hebron. Participou de diversos 
workshops, cursos e turnês na Europa, com desta-
que para a apresentação de Ricardo II no Festival 
Globe to Globe, no Shakespeare theatre de Londres 
(2012), e da peça 3in1, que ganhou o prêmio de te-
atro Abstrato em milão, itália, e o primeiro lugar no 
prêmio do Dr. Sultan Al-Qasimi como a melhor peça 
teatral no mundo árabe (2014). 

johanna höhmann estudou Ciências Culturais e 
Práticas Estéticas na Universidade de Hildesheim, 
Alemanha. Colaborou com o diretor Wojtek Klemm na 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, de Berlim, e 
no teatro Wspólczesny, em Stettin, Polônia. Foi uma 
das curadoras de x Wohnungen (2013), um projeto de 
matthias Lilienthal, quando Košice, na Eslováquia, era 
uma das capitais da cultura. Atuou como dramatur-
ga para as produções do Festival de Jovens talentos 
Freischwimmer (2014). Esteve envolvida em projetos 
de teatro com o performer Damian Rebgetz (HAU) e 
a diretora Corinne maier (Kaserne Basel). Desde 2015, 
está trabalhando como dramaturga e dramaturgista no 
münchner Kammerspiele, em munique.

martha kiss perrone é atriz, performer e diretora 
de teatro. Formada em Artes Visuais, sua pesquisa 
está entre o teatro e cinema. Dirigiu o espetáculo 
Rózà, a partir das cartas de Rosa Luxemburgo. tra-
balhou nos filmes Elena e Olmo e a Gaivota, de Petra 
Costa. Dirigiu a performance Só me convidem para 
uma revolução onde eu possa dançar, com alunos 
secundaristas que participaram de ocupações para 
o projeto Performando oposições. Acompanhou a 
criação do espetáculo Os Náufragos da Louca Es-
perança, do théâtre du Soleil. Em Berlim, integrou 
o projeto Haut aus Gold, entre Brasil e Alemanha, 
no maxim Gorki theater, sob direção de tilman Ko-
lher, com o tablado de Arruar. 
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CoPAtRoCiNio

PARCERiAS 

BRASIL

RESTAURANTE VEGETARIANO

Exquisito!
	  

canais oficiais de venda

idealização e Direção Artística: antÔnio araújo

idealização e Direção Geral de Produção: guilhErmE marquEs

Diretor Relações institucionais: rafaEl stEinhausEr

Relações internacionais: jEnia kolEsnikova E natália machiavEli

Curadoria dos olhares Críticos: kil aBrEu E luciana romagnolli

Curadoria de Ações Pedagógicas: maria fErnanda vomEro

Curadoria do Seminário Discursos sobre o Não Dito: EugEnio lima E  
majoi góngora 

Coordenação Executiva de Produção: rachEl Brumana

Coordenação da Assessoria de Comunicação: marcia marquEs /  
canal aBErto

Coordenação de Relações Públicas: carminha gongora E  
hEnriquE carsaladE

Pré-produção: carminha gongora E cássia andradE

Coordenação técnica: ana irias

Coordenação de Logística: marisa ricitElli 

Coordenação dos Eixos Reflexivo e Pedagógico: andrEia duartE

Coordenação da Performance Pública e das Relações com  
as Escolas de Artes Cênicas: cássia andradE

Coordenação do Coletivo de Críticos: soraYa BElusi

Coordenação Financeira: patricia pErEz

Assessoria Jurídica: josé augusto viEira dE aquino

Auditoria Externa e Consultoria de Projetos: carvalho ramos 

Assistente de Relações internacionais: fErnando ruiz Braul

Assistente de Assessoria de Comunicação: daniElE valério /   
kEllY  santos/ canal aBErto

Assistente de Coordenação técnica: fErnanda guEdElla

Assistente de Coordenação de Logística: Eloísa suÑé lEitE

Assistente Logística|Receptivo: lEnita poncE, luiza alvEs E luiza mEira  

Assistente de Coordenação dos Eixos Reflexivo e Pedagógico: joão morEira

Assistente de Coordenação Financeira: hiago marquEs

Redação, Edição e Supervisão de Conteúdo Editorial: pollYanna diniz

tradução de conteúdo técnico e editorial: patrícia lopEs

Revisão: lucélia machiavEli E marlY guErsoni

Projeto Gráfico e Direção de Arte: patrícia cividanEs

Autores do logotipo original da mitsp (2014): andré cortEz E  
rEgina cassimiro

Autora do logotipo mitsp versão 2017: patrícia cividanEs

Designer do book de captação: osvaldo piva

Assistente de Arte: janaina pinho

Site: marina duca

Redes Sociais: ana BEatriz rEsEndE E EvErton fElisBErto /  
mEnu da música

Vídeos: natália machiavEli E Bruno carnEiro 

Registro Fotográfico: guto muniz E nErEu jr.

Registro Videográfico: thiago saBino

Secretaria mitsp: daniElla dantas

Produtores Locais de montagens:  andré lucEna, dora lEão, julio 
cEsarini, paulo gircYs, ricardo fraYha

Coordenadores técnicos de montagens: andré Boll, andré lucEna, 
cauê gouvEia, julio cEsarini

Assistente de produção: rodrigo fischEr

Legendagem:  cElio faria junior E hugo casarini 

Catering: claudia BurBulhan E cléria olivEira moura

Produção: nélio tEodoro

Assistente de Produção: jair nascimEnto

Serviços Gerais: cássia nunEs

texto da Cerimônia de Abertura: gracE passÔ

mestre de Cerimônias:  gEorgEttE fadEl

Adriana Souza, Airton marangon, 
Alain Bourdon, André Cortez, André 
Sturm, Beatriz Ferreira, Bethe Ferreira,  
Camila magalhães, Camilla Navarro, 
Carlos Eduardo Hashish, Carlos 
monge, Célia Gambini, Charles 
Delogne, Christine Rohrig, Claudia 
Hamra, Cleber Papa, Cléria oliveira 
moura, Consulados  Brasileiros na 
Bélgica, Alemanha, Chile, Suiça, 
Líbano, Cooperativa Paulista de 
teatro, Cris Lozano, Danilo Santos 
de miranda, Debora Hummel, 
Deputado Vicente Cândido, Dione 
Leal, Dorota Kwinta, Dulce maschio, 
Dulce Vivas, ECAD -Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição, 
Edson Natale, Eduardo Fragoaz, 
Eduardo Saron, Efrém Colombani, 
Eleonor Pelliciari, Elian Zanelato, 
Eliana monteiro, Equipe das Leis 
Estadual e Federal de incentivo à 
Cultura, Equipe do ministério da 
Cultura, Erica teodoro, Eustáquio 
Gugliemelli, Evanda martins de melo, 
Fábio Larsson, Ferdinando martins, 
Fernanda machiaveli, Flávia Carvalho 
e equipe do Sesc Pinheiros, Gabriel 
Portela, Gaby imparato, Galiana Brasil 
e equipe do itaú Cultural, Giovanna 
Longo, Helio Levenstein , isabel 
Hölzl, ivam Cabral, ivan Giannini, 
izilda maria Bernardes, Janaina 
Fainer Bastos, Joachim Bernauer, 
João Carlos malatian, Joaquim 
Gama, Joel Naimayer Padula, José 
Roberto Sadek, Julia Gomes, Julio 
Cesar Doria Alves,  Karine Legrand, 
Katharina von Ruckteschell-Katte, 
Kelly Adriano de oliveira, Kil 
Abreu e equipe do CCSP, Klaudia 
Ruschkowski e Wolfgang Storch, 
Leandro Lopes Resende e equipe do 
teatro João Caetano, Lorena Vicini, 
Louis Logodin, Lucas Neves, Lucia 
Camargo, Lucia Romano, Luciana 
Alves, Luiz Sobral, marcelo Denny, 
marcelo mattos Araujo, marcia m. 
Silva, marcio Gallacc, maria Beatriz 
Costa Cardoso, maria isabel Franco, 
maria thais, mariana Ribeiro Sousa, 
mariângela Abbatepaulo e equipe do 
Sesc Vila mariana, marina Avilez e 
equipe do Sesc Belenzinho, marina 
Ludemann, mario Rubio, martin 
Bach, mayara Regina mastelari, 
michel Huck, milú Villela, mônica 
Carnieto, mônica Fernandes, Nabil 
Bonduki, osvaldo Piva, otávio Frias 
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