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Um Espectador
Apaixonado

Por José Cetra1

“Que minha escrita seja lida com o mesmo carinho e empenho com
que foi feita. E que não tenha perdido o fôlego, nesse longo mergulho que
foi chegar até você.”
Paráfrase da fala de Elis Regina em show de 1970.
Mais do que procurar a alardeada neutralidade dos críticos, o didatismo
dos professores ou ainda o rigor analítico requerido dos historiadores,
o que busco em meus escritos é transmitir meu amor pelas artes e, em
especial, pelo teatro e as sensações de um espectador apaixonado, sempre
com a renovada esperança de que, ao se apagarem as luzes da plateia, vai
assistir ao melhor espetáculo de sua vida.
Afinal, o que é um espectador? É a segunda figura sem a qual o ato
teatral absolutamente não acontece. O teatro pode prescindir do diretor,
do cenógrafo, do iluminador, do figurinista, mas não pode abrir mão de um
ator que tem algo a comunicar (seja em palavras, seja em mímica) e dessa
tal segunda figura, o espectador, que irá recepcionar a comunicação.
Sou um espectador desde que me conheço por gente. Prova disso é
uma das minhas primeiras fotos, com aproximadamente três anos de
idade, em que poso em frente a um lençol, de perfil, simulando ler um
jornal, provavelmente “à procura dos bons espetáculos que estavam em
cartaz na cidade”. Já perdi a conta de quantas vezes repeti esse gesto nos
meus mais de setenta anos de vida.
As novelas e os programas de rádio que meus pais ouviam, os gibis e os
livros de Monteiro Lobato, o Circo Piolim, os espetáculos de mágica muito
1. Mestre em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da UNESP, pesquisador, membro da APCA (Associação
Paulista dos Críticos de Arte) e editor do blog: http://www.palcopaulistano.blogspot.com.br/.
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Zezinho, aproximadamente aos três anos, no quintal de
sua casa, em 1947.

comuns nos anos 1950, os filmes nos cinemas
do bairro da Lapa e um imaginário teatrinho que
eu tinha em um barracão no fundo do quintal de
casa foram minhas primeiras experiências como
apreciador das artes.
Passei boa parte da infância e da préadolescência no quintal da casa na Rua Joaquim
Ferreira. Nasci nessa casa. A casa era pequena
e desconfortável, com todos os cômodos abertos
e sem nenhuma privacidade, o banheiro era fora
e durante muito tempo não tinha nem chuveiro
elétrico, sendo que o banho, se quente, tinha que
ser de bacia.
Mas o quintal... “Ah, o quintal!” Era muito
comprido, terminando em um alto muro de tijolo
à vista que fazia divisa com o terreno do Curtume
Franco Brasileiro.
Era ali que minha nonninha, Agnesa, tinha
suas plantações: muitos mamoeiros, umas flores
miudinhas chamadas cravina, uma pequena horta
e o seu xodó, uma pequena árvore de romã com
suas folhas muito verdes e lustras e aquele fruto
mais belo que saboroso. Tenho na lembrança que,
na época, eu associava esta árvore ao maná que
aparecia no filme Os Dez Mandamentos.
Mas o quintal tinha muito mais: o quarador de
roupas bem no centro, um rolo de arame farpado
eternamente pendurado na parede, o buraco feito
por mim no imenso muro que fazia fronteira com
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o Curtume para bisbilhotar o que acontecia do
outro lado, os gatos que constantemente faziam
suas andanças pelos muros mais baixos que
dividiam a nossa casa com a dos vizinhos
Mas, para mim, o maior tesouro estava no
pequeno barracão que ficava ao fundo, do lado
direito. Ali eu guardava meus brinquedos, os
recortes de jornal com propagandas de filmes. Ali
também eu “instalei” o meu cinema. Fazia cartazes
com os filmes em exibição e obrigava os meus
primos menores a “me” assistirem apresentando
sozinho as cenas que imaginava. Tempos depois,
“inaugurei” ali o Teatro Zezinho. Eu sonhava em
montar peças no fundo do meu quintal. Tentava
convencer meus amigos para fazer teatro comigo,
mas eles estavam mais interessados em andar de
bicicleta, jogar bolinha de gude e correr atrás de
uma bola. Sendo assim, só me restava criar uma
montagem imaginária com aqueles amigos. Eu
pegava a lista das personagens da peça e distribuía
os papéis para eles, reservando para mim o papel
principal, a direção, os cenários e o nome do
teatro. Eu era uma espécie de Charles Chaplin
e fazia tudo, sendo até mesmo o público: certa
vez caminhava lentamente pelo longo corredor
da casa que desembocava no quintal. Andava,
parava alguns momentos e voltava a andar. Minha
mãe achou aquilo estranho e perguntou o que eu
estava fazendo. Respondi de imediato que estava
na fila do teatro. Continuei na fila até chegar à
bilheteria (um buraco, devido à retirada de um
tijolo da parede) e aí eu me desdobrava: pedia
o ingresso, ia para o lado, entregava o ingresso
e, nesse ir e vir, entrava no meu teatro, onde
representava para mim mesmo.
Acredito que, até a adolescência, o cinema
tenha sido a mais forte influência em minha
formação como espectador. A princípio, nas salas
existentes no bairro onde eu morava e depois na
chamada Cinelândia, localizada nas imediações
da Avenida São João. Mais tarde, os melhores
filmes passaram a ser exibidos nas salas que
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foram surgindo na região da Avenida Paulista.
Assisto a filmes com bastante frequência até hoje.
Nos anos 1960 e 70, o centro de São Paulo
concentrava as melhores livrarias e lojas de
música da cidade, verdadeiros celeiros de
literatura e música para um jovem ávido por
informações culturais.
Na Rua Barão de Itapetininga, havia as livrarias
Parthenon, Loja do Livro Italiano, Brasiliense,
Francesa (única sobrevivente nos dias de hoje); na
Marconi, a tradicional livraria Teixeira; e na Bento
Freitas, a livraria Duas Cidades. Nessas lojas, havia
um atendimento personalizado, com orientação e
sugestões dos vendedores (muitas vezes o próprio
dono do negócio), que acabavam se tornando
amigos dos clientes. Nesses “paraísos”, tomava-se
contato, por meio dos livros, com o melhor do que
se fazia em artes no Brasil e no mundo. Foi nessas
lojas que adquiri grande parte do meu acervo
sobre teatro: as revistas Sipario (italiana), L’Avant
Scène (francesa) e a formidável série francesa
Les Voies de la Création Théâtrale, entre outras
tantas. Foi, na livraria Parthenon, que descobri
Brecht, através de uma edição especialíssima da
Brasiliense, datada de 1962, do poema Cruzada
das Crianças, traduzido por Péricles Eugênio da
Silva Ramos, com 24 gravuras de Gerson Knispel.
A edição limitada a quinhentos exemplares é
numerada (meu exemplar é o de número 277)
e assinada pelo gravador, além de contar com
prefácio de Tatiana Belinky e posfácio de Anatol
Rosenfeld.
Sucedia-se o mesmo em relação à música.
Neste caso, nas lojas Breno Rossi e Bruno Blois
(na Rua 24 de Maio), encontravam-se os discos
de música clássica, de jazz e de música popular
brasileira. Já os discos de rock tinham seu melhor
endereço no Museu do Disco, na Rua Dom José
de Barros, que recebia uma multidão de jovens
nos dias de lançamento de long plays (LPs) dos
Beatles e do Pink Floyd, entre outros. Lembro-me
das filas enormes enfrentadas para conseguir

e andava com muita dificuldade, amparada por
muletas; seu ar era angelical e seus olhos muito
azuis. Essa senhora carregava botões de rosa, que
ela oferecia às garotas, imaginando que os rapazes
fariam um agrado às mesmas, comprando a flor.
Tudo isso era feito em um clima de muita gentileza
e respeito. Tenho saudade dessa senhora e desse
tipo de gesto, ambos desaparecidos da cena
paulistana.
Outra figura emblemática da noite paulistana
nessa época era o “Jacaré”. Esse senhor era do
Exército da Salvação e comparecia à mesa de
todos os bares da cidade, oferecendo publicações
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exemplares do Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band (1967) e do Atomic Heart Mother (1970) e
ainda mais do impacto ao ouvi-los.
Os bares da Galeria Metrópole (situada na
esquina da Praça Dom José Gaspar com a Avenida
São Luís), os botecos e as pizzarias do Bixiga
eram locais muito frequentados pelos estudantes
dos anos 1960. A ida ao teatro ou ao cinema era
sempre sucedida pelo bate-papo acompanhado
de chope, caipirinha e batata frita em um desses
pontos.
Era presença constante, nesses locais, uma
senhora bastante idosa que era deficiente física

Cinemas no centro de São Paulo na década de 1960.
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Cinemas na região da Avenida Paulista nas décadas de 1960/70.

de sua religião e pregando seus valores. O curioso
é que o seu credo era totalmente incompatível com
aqueles ambientes de farra e de bebedeira, no
entanto, as duas partes conviviam pacificamente
e chegava-se a estranhar a noite em que ele não
aparecia para fazer suas pregações e recolher os
donativos dos beberrões. Jacaré faleceu no dia 1º
de setembro de 1986 e sua morte foi notícia de
jornal.
Nesse cenário, e com o mesmo espírito,
inseriu-se a Casa do Espectador, que tanto
contribuiu para a disseminação da frequência aos
teatros e para a formação de espectadores. Ponto
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de encontro bastante importante de espectadores
e do pessoal de teatro, a Casa do Espectador
estava localizada na Galeria das Artes, que vai da
Rua 7 de Abril à Rua Bráulio Gomes. Essa Casa
foi a precursora dos negócios do tipo Ingresso
Rápido, com um caráter amistoso e intimista,
radicalmente contrário ao modelo impessoal
e automatizado do presente. No final dos anos
1980, o número de teatros e de peças em cartaz
em São Paulo havia crescido consideravelmente
e a negociação com esses espaços tornou-se
mais difícil, além de a distância maior entre o
centro e os teatros ter tornado mais complexa a

logística de busca e devolução de ingressos. A
Casa do Espectador se tornara pequena para o
tamanho de São Paulo e não tinha estrutura para
acompanhar o movimento teatral, que ficara bem
mais complexo. Encerravam-se assim, depois de
trinta anos, as atividades desse importante marco
do teatro paulistano, cujo grande mérito foi a
paixão pelo teatro e a socialização dessa paixão.
Comecei a frequentar teatro ainda muito
jovem, mas é a partir de 1964 que se inicia o amor
e o deslumbramento pelas artes cênicas. Época
politicamente obscura com o advento do golpe
militar, mas pródiga em espetáculos memoráveis.
Não havia muitos teatros em São Paulo na
década de 1960. Eles se concentravam no centro
da cidade e na região do Bixiga: Municipal, Aliança
Francesa, Maria Della Costa, Arena, Oficina,
Teatro Brasileiro de Comédia, Leopoldo Fróes,
Bela Vista, Ruth Escobar, Cacilda Becker, Nações,
Itália e, em 1967, o bem-vindo Anchieta. Fora do
chamado circuito do Bixiga, havia o Tuca, o São
Pedro e os teatros da prefeitura: João Caetano,
na Vila Mariana; Paulo Eiró, em Santo Amaro; e
Arthur Azevedo, na Mooca. Alguns espaços foram
palco de espetáculos ocasionais e desapareceram
logo em seguida, como o Treze de Maio, que
abrigou uma polêmica e belíssima encenação de
Cemitério de Automóveis, de Fernando Arrabal, em
1968, dirigida com grande inventividade por Victor
Garcia por iniciativa de Ruth Escobar, a quem
devemos o privilégio de ter assistido a espetáculos
memoráveis em São Paulo, por meio do Festival
Internacional de Teatro, que ela realizou por anos
seguidos, e dos espetáculos que produziu, como
O Balcão, de Jean Genet, que abalou os alicerces
não só da sala Gil Vicente do Teatro Ruth Escobar,
como também os dos estupefatos espectadores
dessa inesquecível encenação.
Duas outras atividades ligadas ao teatro foram
determinantes na minha formação: palestras e
oficinas.
Eram muito comuns, no início dos anos

1970, as palestras sobre a história do teatro com
críticos e intelectuais, organizadas pelos centros
acadêmicos das faculdades de São Paulo. Eram
verdadeiros cursos, que acompanhei com avidez,
anotando tudo o que era possível. Assim, tive
o privilégio de assistir a várias palestras com
Sábato Magaldi, Décio de Almeida Prado, Anatol
Rosenfeld e até com o ator/diretor Ziembinski.
Guardo como preciosidades essas anotações
feitas há quase cinquenta anos.
A primeira oficina de interpretação de que
participei aconteceu em 1970, no prédio do
Teatro Brasileiro de Comédia, e era ministrada
por Emílio Fontana e Maria do Carmo Bauer.
Em 1972, participei de outra oficina, realizada
no Sesc Consolação, com Myrian Muniz como
orientadora. Esta foi a mais importante para mim,
pois foi fundamental não só em relação ao teatro,
mas também na maneira de encarar a vida e os
valores com ela envolvidos.
Nessas atividades, tomei conhecimento dos
bastidores de um espetáculo teatral, assim como
conheci pessoas ligadas ao teatro, com quem
passei a manter diálogos sobre o assunto.
E assim; muitos livros, muitos discos, muitos
filmes e muitos espetáculos depois; chego ao ano
de 2015, sempre apaixonado pelas artes e, em
particular, pelo teatro ao qual já compareci 4252
vezes até esta data (se a minha contabilidade não
estiver errada) para assistir shows, óperas, balés,
circos e, principalmente, peças (3096!).
Tendo assistido a tantas peças, é claro que
presenciei de tudo. A memória consegue trazer
de volta os extremos, ou seja, os muito bons e
aqueles muito ruins, sendo que para aqueles
que foram apenas medianos resta o limbo do
esquecimento. Como disse Ferreira Gullar: “A arte
tem de ter algo que me tira do chão e deslumbra”
e é desse deslumbramento que tratarei a seguir.
Posso dizer que cerca de 250 foram os
espetáculos teatrais mais marcantes da minha
vida; dentre eles, 28 me são fundamentais: Arena
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O Livro de Jó (1995), Cacilda! (1998), Os Sete
Afluentes do Rio Ota (2003), Os Collegas (2003),
A Vida na Praça Roosevelt (2005), Les Éphémères
(2007), Mão na Luva (2009), Cais ou Da Indiferença
das Embarcações (2013).
Cada um desses espetáculos tem ficha
técnica completa como também comentários e
impressões sobre a recepção ao espectador no
livro de minha autoria, O Teatro Paulistano de 1964
a 2014 – Memórias de um Espectador, publicado
pela Editora Giostri em 2015 e que serviu de base
para este artigo.
Sendo um sujeito extremamente apaixonado
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Conta Zumbi (1965), A Perseguição e o Assassinato
de Jean Paul Marat Conforme Foram Encenados
pelos Enfermos do Hospício de Charenton, Sob a
Direção do Marquês de Sade (1967), O Homem do
Princípio Ao Fim (1967), O Rei da Vela (1967), Galileu
Galilei (1968), Esperando Godot (1969), O Evangelho
Segundo Zebedeu (1970), O Balcão (1970), Terceiro
Demônio (1972), Apareceu a Margarida (1974),
Falso Brilhante (1975), Pano de Boca (1976), Allias
Serralonga (1976), Macunaíma (1978), A Aurora
da Minha Vida (1981), Toda Nudez Será Castigada
(1986), Katastrophé (1986), Paraíso Zona Norte
(1989), Romeu e Julieta (1993), A Gaivota (1994),

Teatros no centro de São Paulo na década de 1960.
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pela arte teatral, é com muita dificuldade que
torno público aqueles cinco espetáculos (dentre
os 28) que definitivamente marcaram minha vida
para sempre.
Arena Conta Zumbi: Texto de Augusto Boal e
Gianfrancesco Guarnieri. Direção de Augusto
Boal. Música de Edu Lobo. Estreou no dia 1º de
maio de 1965, no Teatro de Arena de São Paulo.
A ida ao Teatro de Arena, localizado na Rua
Teodoro Baima n° 94, tinha uma parada obrigatória
antes e depois do espetáculo: o Bar do Redondo,
que ficava na esquina da rua do teatro com a
Avenida Ipiranga. Ali se reuniam: atores do Arena,
universitários que, na época, compareciam em
massa aos teatros e participavam ativamente da
vida política do país, e bêbados do Centro que,
de certa forma, imprimiam um ar românticodecadente àquele lugar. Ali se discutiam muitas
questões político-filosóficas, que tendiam a
atravessar a madrugada, nas quais tramávamos
como iríamos mudar o mundo (ou pelo menos o
Brasil) e “tomar o poder”, que estava nas mãos
dos militares. Com um pouco de cachaça e
muitos ideais na cabeça, entrávamos no Arena
e, com esse espírito e predisposição, sentávamos
nas arquibancadas do pequeno e aconchegante
teatro, para ouvir a saga do rei Zumbi de Palmares.
O Arena conta a história
pra você ouvir gostoso,
quem gostar nos dê a mão
e quem não, tenha outro gozo.
História de gente negra
da luta pela razão,
que se parece ao presente
pela verdade em questão.
Dessa maneira, propondo-se a contar uma
história e solicitando uma tomada de posição
do espectador, os atores do Arena iniciavam um

dos espetáculos mais emblemáticos daquele
período inicial da ditadura civil-militar. Anos
duros que, comparados com o que veio depois,
seriam lembrados até com certa nostalgia. Com
recursos épico-brechtianos, o espetáculo falava
do passado, mas ressaltava a comparação com o
presente:
Há lenda e há mais lenda
há verdade e há mentira:
de tudo usamos um pouco
mas de forma que servirá
a entender nos dias de hoje
quem está com a verdade,
quem está com a mentira.
Para um jovem de 21 anos, vivendo em um meio
alienado, como era a Faculdade de Engenharia
em São Bernardo do Campo, indignado (dentro
da sua ingênua percepção) com os rumos que
o país estava tomando, aquelas palavras eram
um grito de ordem e funcionavam de maneira
catártica, apesar de a intenção ser totalmente
outra. As músicas de Edu Lobo eram belíssimas e
o texto de Guarnieri e Boal ainda é bastante atual
(cinquenta anos depois). Os atores, que havia
pouco tomavam cachaça e discutiam política
conosco no Redondo, estavam ali na/no Arena a
poucos metros, vivendo as diversas personagens
da epopeia de Zumbi: Lima Duarte, David José,
Dina Sfat, Marília Medalha e o próprio Guarnieri.
Tudo era muito novo: a proximidade entre atores e
público, o uso do recém-batizado Sistema Coringa,
que – de modo semelhante àquele do teatro
popular – permitia que um ator desempenhasse
vários papéis, o texto que discutia questões que
estávamos vivendo e, principalmente, a visão
da reação dos espectadores que estavam do
outro lado da arena, mas também no Arena, fato
que realçava a teatralidade épico-dialética do
espetáculo.
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Apareceu a Margarida. Texto de Roberto Athayde.
Direção de Aderbal Junior. A peça estreou em São
Paulo, em abril de 1974, no Teatro Maria Della
Costa, tendo sido apresentada originalmente em
setembro de 1973, no Teatro Ipanema, no Rio de
Janeiro.
O texto de Roberto Athayde, escrito em
1971, quando o autor tinha apenas 22 anos, é
um verdadeiro achado. Monólogo é um tipo de
dramaturgia que tem uma série de limitações
de conflito e ação dramática, mas o autor
soube ultrapassar quase todas elas. Marília
Pêra interpretava Dona Margarida, a autoritária
professora que, em sua aula de português, já
dizia: “Aqui eu conjugo o verbo mandar e vocês,
o verbo obedecer.” Ao público, cabia o papel de
alunos passivos e isso causava um grande efeito
no mesmo.
Relendo o texto, a voz, as inflexões, os gestos e as
expressões de Marília Pêra me vêm à memória de
uma maneira muito poderosa. Era impressionante
a maneira como a atriz incorporava a detestável
dona da nossa voz, potente metáfora do domínio
que o regime militar queria ter sobre o cidadão
brasileiro.
A cena brasileira é pródiga em interpretações
inesquecíveis de grandes atrizes. Enumero, em
ordem alfabética, apenas aquelas a quem tive
o privilégio de assistir no palco: Andréa Beltrão,
Berta Zemel, Cacilda Becker, Célia Helena, Cleyde
Yáconis, Fernanda Montenegro, Glauce Rocha,
Ileana Kwasinski, Isabel Ribeiro, Juliana Carneiro
da Cunha, Laura Cardoso, Lilian Lemmertz,
Mariana Lima, Marília Pêra, Myrian Muniz,
Nathalia Timberg e Yara Amaral. Mesmo com um
grupo dessa envergadura, no meu ponto de vista,
Marília Pêra foi a mais completa atriz brasileira,
circulando com muita desenvoltura do trágico ao
dramático e deste para o cômico. Histriônica e
debochada quando necessário, visceral no drama,
cantora bastante razoável e dona de poderosa
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presença cênica. Assisti a grandes trabalhos dela
antes e depois de Apareceu a Margarida, mas, para
mim, essa foi a melhor interpretação da grande
atriz. Seu desempenho em Apareceu a Margarida é,
para mim, a obra-prima absoluta de interpretação
feminina no Brasil nos cinquenta anos que
frequento teatro. Pelo poderoso e, ainda atual,
texto de Athayde e pela interpretação da saudosa
e insubstituível Marília, classifico este espetáculo
como um dos cinco mais significativos de toda
minha vida de espectador.
Paraíso Zona Norte – Texto (A Falecida e Os
Sete Gatinhos) de Nelson Rodrigues. Direção de
Antunes Filho. A peça estreou no dia 28 de abril
de 1989, no Teatro Anchieta.
Esse é um dos grandes espetáculos da
minha vida. Ainda hoje, ao assisti-lo em vídeo,
tenho grandes emoções e me surpreendo com
as soluções cênicas que Antunes Filho usou
para mostrar os dramas das figuras do subúrbio
carioca criadas por Nelson Rodrigues. Tenho
permanentemente, na memória, a entrada em
cena de Flávia Pucci como Zulmira no início de
A Falecida, quase flutuando no palco, com um
chapéu estranho, um guarda chuva aberto, o
rosto muito maquiado de branco, ao som da
música grandiloquente do filme O Manto Sagrado,
de Henry Koster. O gestual era descontínuo e
fazia uma clara referência ao butoh, apresentado,
naquele mesmo palco, por Kazuo Ohno em 1986.
Essa estética junto com aquela de Tadeusz Kantor,
devidamente
digeridas
antropofagicamente
por Antunes, estavam presentes em todo o
espetáculo, que apresentava a “tragédia carioca”
A Falecida (1953) no primeiro ato e, a “divina
comédia” Os Sete Gatinhos (1958) no segundo.
O cenário de J.C. Serroni era constituído por
paredes transparentes, com portas e contornos
que remetiam à art nouveau, e por um fosso
situado no lado esquerdo do palco (para quem
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Teatros na região da Bela Vista (Bixiga) na década de 1960.

está na plateia), que “devorava e vomitava” as
personagens. Há muitos momentos inesquecíveis
em A Falecida: a já citada entrada de Zulmira; a sua
visita à Casa Funerária São Geraldo, onde, quase
em êxtase, ela entra em um caixão, sob os olhares
incrédulos de Timbira e dos outros funcionários
do estabelecimento; o grupo de torcedores de
futebol; e a saída final de Tuninho, desolado com
todo o acontecido.
Os Sete Gatinhos tinha também cenas
antológicas: a cena inicial com Aurora no ponto
do ônibus, aguardando Bibelot; o quase balé
realizado pelos atores nas cenas de conjunto; Seu

Noronha louvando a virgindade de Silene, a filha
caçula, que em seu gestual com o corpo curvado
carregava nas costas todas as culpas do mundo.
Havia muito mais em Paraíso Zona Norte e muitas
laudas seriam necessárias para melhor descrevêlo, por isso me detenho por aqui.
Cacilda! – Texto e direção de José Celso Martinez
Corrêa. A peça estreou no dia 29 de outubro de
1998, no Teatro Oficina.
Na época, o irreverente encenador comentou
que havia escrito novecentas páginas sobre
a vida e a obra de Cacilda Becker (1921-1969)
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e iria condensá-las em uma tetralogia. Como
se tem conhecimento até o momento em que
escrevo estas linhas, o Teatro Oficina já chegou
à Cacilda!!!!!!, de qualquer maneira, nenhuma das
outras supera essa, que foi uma verdadeira obraprima.
Zé Celso apresentava, naquele “caos
organizado” que lhe é peculiar, fatos da vida de
Cacilda, assim como cenas de peças que ela
representou e pessoas que tiveram contato com
ela ou que foram suas contemporâneas. Em uma
mistura alucinante, personagens e pessoas reais
desfilavam pela passarela: Estragon e Vladimir,
Mary Tyrone, Ruth Escobar, Flávio de Carvalho,
Maria Stuart, Ziembinski, Flávio Rangel, Tônia
Carrero, Margarida Gauthier, o garoto PegaFogo, os familiares de Cacilda – incluindo a
irmã Cleyde Yáconis –, Kitty Duval, Raul Roulien,
Henriette Morineau, Maggie, Dulcina de Moraes
e até personagens de A Gaivota, que, segundo
Zé Celso, Cacilda havia cogitado de montar em
1968, junto com o Oficina, fazendo a personagem
Arkádina. As referências ao teatro eram muitas
e não totalmente explicitadas, sendo, às vezes,
difícil saber quem era quem na cena que estava
sendo apresentada. Junte-se a isso a imensa
criatividade do autor/encenador, que criou cenas
que, na realidade, nunca aconteceram. A melhor
e a mais emocionante é aquela em que Renée
Gumiel, deitada em um tablado, interpretava,
em mímica, Cacilda em coma, enquanto sua voz
grave e com sotaque, reproduzida em gravação,
dizia o que supostamente a atriz estaria pensando
durante essa fase da doença.
Belíssimo espetáculo que contava com
grandes interpretações de Beth Coelho, Giulia
Gam e Lígia Cortez.
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Cais ou Da Indiferença das Embarcações –
Texto e direção de Kiko Marques. A peça estreou
no dia 29 de outubro de 2012, no Instituto Cultural
Capobianco.
Era uma vez um cais... Esta seria uma forma
bonita de continuar este texto, mas este CAIS não
ERA, ele É e sempre SERÁ. Eu e você passaremos,
mas CAIS permanecerá, porque já nasceu clássico.
Baseado nas vivências de vários verões passados
na sua juventude em Ilha Grande e também em
relatos obtidos dos moradores do local, Kiko
Marques transformou, com sua alma poética e
seu talento, vida em arte. Ao meu modo de ver,
Kiko escreveu a primeira grande obra-prima do
teatro brasileiro do século XXI. A segunda metade
do século XX nos deu três grandes autores que
revolucionaram a dramaturgia brasileira: Nelson
Rodrigues, Plínio Marcos e Jorge Andrade. Kiko
Marques, pela sua poética, pela nostalgia presente,
pelo uso da memória como meio narrativo
e principalmente pela compaixão por suas
personagens está mais próximo à dramaturgia
de Jorge Andrade, apesar do seu grande salto na
forma narrativa, em consonância com a dinâmica
dos dias atuais. A fragmentação da trama é muito
bem vinda, porque o dramaturgo soube contornar
os perigos de transformar esse tipo de narrativa
em um baú de ossos, onde nenhum espectador
consegue decifrar o que é de quem. Usando o
barco Sargento Evilázio como narrador e datando
as cenas, assim como, fornecendo alguns dados
para situar o espectador, Kiko permite a fruição da
história, que se desloca, não cronologicamente,
por cerca de cinquenta anos de três gerações de
habitantes da ilha.
Não bastasse o talento de dramaturgo, Kiko
revelou-se o melhor tradutor cênico de seu texto,

Assisti ao espetáculo treze vezes e em uma
delas fui citado pela atriz Alejandra Sampaio como
um dos tijolinhos que colaboraram para construir
a casa. Minha alma agradece por ter podido morar
nessa casa e por ter feito de seus habitantes
amigos verdadeiros. A arte nos aproximou e a vida
nos uniu. VIVA O TEATRO!
Nada mais me resta do que fechar este artigo
com mais uma frase do poeta Ferreira Gullar: “A
ARTE EXISTE PORQUE A VIDA SÓ NÃO BASTA.”

Nadya Milano

realizando um espetáculo belo e pungente, avis
rara no cenário teatral brasileiro. Muniu-se de um
elenco excepcional e homogêneo; assim como do
músico Umanto, que realizou um trabalho que é
um exemplo do que deve ser uma trilha sonora;
do cenógrafo Chris Aizner, que projetou o belo
cais onde se passa toda a ação da peça; e dos
bonequinhos criados pelo Grupo Sobrevento,
que são parte integrante e importante da história
contada.

Celebração com a equipe da peça Cais, 2014.
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