
Arquivo 01 

 

Venera – Eu já me sinto um pouco mais à vontade na hora de falar... 

 

Édio – Que bom, risos... 

 

Venera – O que é difícil agora é concatenar, o quê que eu vou dizer, risos... Sobre o que 

tu queres que eu fale... 

 

Édio – Não, vai falando, vamos falar do Wilfried. Eu imagino que durante essa semana 

ou duas que a gente conversou... faz quanto tempo? 

 

Venera – Eu acho que duas... 

 

Édio – Nessas duas semanas devem ter aparecido algumas imagens, dever ter vindo 

alguns NuTEs aí na tua memória... provavelmente tu deve ter lembrado de cenas, de 

imagens, de coisas assim “ah, isso eu poderia ter falado pro Édio, isso aqui é uma coisa 

interessante”... 

 

Venera – Ah, é. Olha, é que, se eu não me engano a gente tentou uma retrospectiva né, 

tentando mentalmente estabelecer alguns, algumas fases, ou períodos né. É, ali, não vou 

dizer assim que teria algo a acrescentar, mas, pô, dizer que fecundou alguma coisa é 

muito, porque como eu te falei antes, eu tive uma semana muito carregada, não... 

acordava e dormia só em cima desse último trabalho. Eu acho que o que faltaria talvez a 

gente falar um pouco era sobre os finais né, os anos derradeiros, talvez ali né. Onde daí 

talvez até entre a Juliana pra falar.  



 

Édio – A Ju entrou que ano, Ju, que tu... 

 

Juliana – Em 1997.  

 

Édio – Em 97 tu começou. Ah, então esse aqui é bem o teu início, esses ensaios aqui.  

 

Juliana – É, aí já é 1999... 

 

Venera – Isso aí é depois de fazer cinema também né. É... 97 é... tu vê, 1998 Cio das 

Feras, também Juliana já estava na... nessa fase. É... em 1997 nós estávamos, tinha 

acabado de estrear o Jato de Amor, que foi assim uma espécie de retomada do NuTE, 

através do Paulo Camargo, uma figura assim que chegou lá de Lages, com muita 

vontade de fazer um bom teatro, tava estudando na FURB, terminando o curso dele, e 

veio pra cá com muito gás. E quando eu soube que ele estava aí, não conhecia, nunca 

tinha ouvido falar, mas quando eu soube “ah, o fulano ta aí, um tal de Paulo”, não sei o 

quê, e “o cara ta recrutando atores lá na Rivage, vai fazer uma peça de teatro”... eu 

pensei, meu lá vem gente, lá vem porrada né, aqui vai dar... “não, o cara é bom”, 

falaram um monte. Depois que a... isso serviu como um bom cartão de visitas, depois 

que ele chega, e aí a gente acaba fazendo amizade, e pra trabalhar juntos, ele tinha 

várias... como é que é... uma raiz muito forte no teatro dele lá de Lages com o Formiga, 

com o Lotar, né, aquele pessoal. E aí ele já vinha com um certo gás, não era... 

 

Édio – O Formiga dirigia ele? 

 

Venera – Não sei, mas é daquela turma, da safra deles lá. E ele veio com, ele sempre, 

não aceitava coisa pequena, queria fazer né. Nem sempre deu certo uns trabalhos com 



ele, não eu com ele, mas ele mesmo. Então, nessa acabou, ele, até hoje ta morando em 

Belo Horizonte, e até hoje ele volta e meia liga e... falando bem de mim pra mim. Aí ele 

queria muito ser dirigido, trabalhar comigo. Primeiro que ele articulou uma 

aproximação com a Cultura Inglesa, não, com a Aliança Francesa, e com isso fomos 

montar o Jato de Amor. Nessa época, a Juliana tava quase na segunda fase né Ju... 

 

Juliana – Sim... 

 

Venera – Na segunda fase, e por pouco não entra no elenco, só que... 

 

Édio – Aquela filmagem do Jato é a Ju que ta fazendo? 

 

Juliana – Não, não. Eu cheguei a ensaiar o Jato, só que roubaram a Cornucópia, daí 

acabou o Jato.  

 

Venera – É, risos. O Jato de Amor teve assim, três fases bem distintas, dentro daquele 

um ano e meio, dois anos que ele durou. Não tenho certeza se foi um ano ou dois. Mas 

mais de um ano foi, então um ano e meio garantido. Nessas três fases, a primeira era 

junto com... unimos as forças, e montamos o Grupo de Teatro da Cidade, demos o 

nome, com Aliança Francesa, NuTE, Grupo da Fusão e Liturgia do Teatro de Pára-

choques e Escola de Balé. Os quatro juntos montaram um grupo pra montar esse 

espetáculo. Produção praticamente, assim, encabeçada pelo Paulo. Só que não sei se a 

gente foi trabalhando demais, e ele depois se sentiu um pouco mais retraído, porque 

chegou depois da estréia, o espetáculo tava bom, tava afinado, aí ele foi praticamente 

um dos primeiros a sair da montagem. Mas também ele tava terminando o curso dele 

aqui na FURB né, e surgiu a oportunidade dele ir pra Belo Horizonte. Também nessa 

época tava o Cio das Feras, ele se empolgou, foi um dos diretores de cena né, trabalhou 

com Juliana, né... 



 

Juliana – Não... eu trabalhei com o Carlinhos... 

 

Venera – Com o Carlinhos, mas não teve umas trocas... 

 

Juliana – Não, eu só participei quando alguém faltava, daí eu trabalhava com o Paulo, 

mas sempre foi com o Carlinhos, meu diretor.  

 

Édio – Mas na gravação que ele aparece que é... 

 

Juliana – É porque quando alguém faltava a gente substituía né, e todo mundo sabia o 

texto de todos assim, pelo menos eu sabia de todos, aí precisava de alguém a gente tava 

substituindo. Mas o Cio das Feras foi dividido... o Alexandre deu pro Carlinhos dirigir, 

pro Paulo dirigir, e pro... e tu né, eram três... 

 

Venera – Não, tinha mais o Silvio da Luz... 

 

Juliana – Aí cada um pegava um aluno do NuTE, nessa época eu também era aluna do 

NuTE, daí meu diretor ali foi o Carlinhos, eu acho, se eu lembro... 

 

Édio – Então era uma peça com múltiplos diretores... 

 

Juliana – É, cada um dirigia um pedaço e depois juntava e a gente fez tudo isso em três 

dias eu acho né... foi algo bem rápido e que foi evoluindo assim... o trabalho... Não, a 

parte de ensaio foi mais tempo... 



 

Venera – Muito tempo é, mas montar foi três dias... 

 

Juliana – A montagem foi rápida, mas a parte de ensaio foi bastante tempo. Porque a 

gente trabalhava a parte corporal e fazendo... era bem interessante assim o trabalho. 

 

Venera – Isso ali o Cio das Feras, que eu acho que merece um capítulo todo à parte, né, 

não sei se a gente deixa daí o Jato de Amor pra outra parte... 

 

Juliana – Não acho que (???)  

 

Venera – Meio os três juntos assim né, porque existe um terceiro ali ainda, se for pegar 

o Paulo Camargo como elo di ligação né, ah o grupo dele se chamava Grupo Elo, 

também, então eram cinco grupos fazendo um outro grupo, Grupo de Teatro da 

Cidade... 

 

Édio – Esse grupo ele fez em Blumenau... 

 

Venera – Eu acho que ele já trazia de anos, não tenho certeza se ele criou aqui ou se ele 

já tinha.  

 

Édio – Eu não me lembro... nem do Formiga... 

 

Venera – Ah isso deve ser dele mesmo né.  

 



Édio – Ele fazia teatro aqui na FURB, o Paulo? 

 

Venera – Sim, fez bacharelado, e tinha um programa na TV Galega. Ele pagava a 

universidade fazendo arte, isso é, vamos dizer, um fato bem importante lembrar. E ele 

tinha um programa que é Olá, não, Puxa Que Legal, um negócio assim que ele falava, 

num agudo bem estridente, e ele fazia enquetes na rua com pessoas que coisa. Aí me 

convidou pra dirigir, nós fizemos Olá Curioso, que tem algumas coisas ali na época do 

Tevelizão, nessa época a Juliana fazendo curso de teatro, de cinema que a gente tinha, 

começamos a ficar perto da produção de TV, e aí eu fui dirigir o Paulo, nesse Olá 

Curioso, chegamos a fazer um programa piloto e mais dois, daí depois parou. Eu não 

tinha tempo, a TV não tinha tempo, a coisa tinha que ser ao vivo, não dava pra ficar 

editando, e tinha muito truque de cena, então tinha que ter duas tomadas pra fazer uma, 

né, umas coisas assim. Aí fomos montar o documentário do Hermann Baumgarten, onde 

daí a Juliana entrou na produção né, e aí, paralelo tinha o Cio das Feras, e ainda o final 

do Jato de Amor... 

 

Édio – Tava tudo nesse... 98, 99, 2000... 

 

Venera – Tudo nesse período. Eram quatro né. Jato de Amor que tava no começo e no 

final, o programa na TV Galega, o Hermann Baumgarten, o documentário que nós 

fizemos, do começo ao fim, e ainda o Cio das Feras, são quatro... E aí, isso ali pra mim 

eu acho que era o período final, mas ainda não era o... ainda não se cogitava de que ia 

fechar o NuTE, de que ia parar né.  

 

Juliana – Acho que mais pra 2000, 2001 mesmo que começou... depois da Morta né. A 

Morta foi derradeira... A Morta foi a morte, risos.  

 

Édio – Sabe uma coisa que ficou muito marcante pra mim, a gente ta fazendo esse 

paralelo entre o Cio e o Jato... eu não assisti o Jato, o Cio eu assisti duas vezes mas na... 



retomando agora a gravação, é muito, mas muito nítido. As direções são quase que 

opostas. Enquanto no Cio você tem uma coisa que é bastante solta, bastante anárquica, 

no Jato tem precisões assim, muito objetivas, com a luz, com a música, com toda uma 

coreografia, com os atores, a gente ficou falando até, eu e a Lili, até que ponto teria a 

influência do Bob Wilson, não sei, de caras que trabalham com essa lógica da precisão 

né, do... 

 

Venera – É, bem lembrado, Bob Wilson foi umas... dei pra muita gente ler o material 

que eu tinha dele, a gente... 

 

Juliana – Sim, do Cinema né, que era mais trabalhos com cinema também... 

 

Venera – Ele tinha espetáculos de quatro dias de duração né, coisas assim... Só que eu 

tava ali no teatro imagem, tava tentando fazer teatro imagem e muito desse espetáculo 

ali era uma, um texto meu autobiográfico, o Jato de Amor... 

 

Édio – Ah é? 

 

Venera – É. Toda história ali baseada em mim... 

 

Édio – Então você que é pleno, você que... 

 

Venera – Risos... Não... O amor é pleno... Essas coisas de velocidade do tempo... Na 

época o Tchelo de Barros tinha comentado “pô Alexandre, vamos montar uma peça 

minha, vai lá, faz, eu ajudo na produção, vamos lá”, e aí pô, fiquei lá com o textinho 

dele, era um texto especial né, textinho porque era do JOTE né, curtinho. E pegava 

aquele texto e tentava mas... pô, o cara batalhava legal e achava que eu ia fazer algo 



com o texto dele. Só que ao mesmo tempo tinha meses já que a gente brincando com 

Artaud e coisa, aí tinha o Jato de Sangue, do Artaud, e aí pô, eu lia uma, lia outra... e aí 

veio o (Raimi?), casado, um cara chileno casado com uma atriz aqui de Blumenau, e ele 

chegou aqui e não tinha emprego e coisa, eu arrumei emprego pra ele dar aula no NuTE, 

e aí, eu, ele, a filha do (Tuneca?) a... como é que é, das acrobacias... 

 

Juliana – A Mônica? 

 

Venera – A Mônica Costa, é. Com eles, com os dois, mais um amigão do Carlinhos que 

talvez tu até conhece, puxa, ta fugindo o nome agora. Eles... em três atores começamos 

a brincar, o Jato de Sangue, do Artaud e A Vida Se Disputa, do Tchelo de Barros. 

Comecei a armar cena, brincar, a gente tava com tempo livre, nós de atores disponíveis 

éramos... de artistas disponíveis, porque eu não era ator né. aí tinha esses três, mais eu, o 

Tião e o Mauro meio entrando e coisa... era umas sete pessoas na NuTE naquele 

momento né. e pra não desperdiçar um começo de ano a gente ficou marcando aquilo. E 

ali virou assim uma espécie de chance de, assim... voltar a montar meus espetáculos 

visionários meus, muita imagem... tem muita vontade mais de trabalhar essas partes 

visuais, e começou a... Ali eu parei com o ensaio deles, outros motivos, adversos, nada 

forte. Mas nessa parada, quando eu volto, eu já tinha todo material pesquisado, do texto 

do Tchelo até hoje continua trechos, do Jato de Sangue, que é o texto do Antonin 

Artaud, uma folha e meia, ta lá, ele é que tem o “tudo é belo, tudo é pleno, tudo é 

maravilhoso”, isso aí é do Jato de Sangue, do Artaud. 

 

Édio – O jato de Amor ta na primeira pessoa, “eu sou pleno, eu sou...”... 

 

Venera – É, e quantas vezes repete né... 

 

Édio – Umas sete ou oito... dez... 



 

Venera – É, risos... É, apesar disso eu digo que é autobiográfico, isso ali não é... não 

tão... Ah, o autobiográfico é, o que eu peguei não é exatamente contando a minha 

história, mas as minhas impressões dessas histórias de amor e coisa assim. Aí tem a 

coisa de é... não contei uma coisa, uma... tanto que ele é imagem né, não contei nas 

situações ali uma história, mas sim relances do que eu tinha de experiência. Só que eu 

passei isso pros atores, o Giba, muito lúcido, a Poly muito lúcida também, mais o 

Leonel Campos que veio sem experiência nenhuma do teatro e entrava com idéias que 

acabavam servindo muito bem. Aí foi montando flashes, a coisa, autobiográfico que eu 

digo porque tinha umas coisinhas meio minhas assim, né, de inspiração, mas tinha de 

muita gente ali dentro, que é de namoro, a coisa de... tem na peça, ta em cena a mesa, 

tudo normal, embaixo as pernas se esfregando, coisa de paquera, de namoro, de se 

conhecer né. E essas coisas sempre parecem ser as melhores e eternas, mas elas sempre 

são relâmpagos né. Então é isso, nesse caso aí, pô, totalmente adverso né, não é eu. Mas 

quando eu escrevi o texto, que é uma colagem, aí é autobiográfico, fui botando coisas 

que realmente eu passei, só isso não... 

 

Édio – Tem o texto do Jato aqui? 

 

Venera – Tem, Jato de Amor tem. Inclusive o Jato de Amor se tornou assim pra mim 

uma espécie de obsessão técnica. Uma das melhores trilhas sonoras que eu já pude 

fazer, só... 

 

Édio – A trilha é tua? 

 

Venera – A trilha é minha. A iluminação é perfeitíssima, tem... todo o esquema de 

iluminação é, desde a montagem da luz, a posição da lâmpada na vara, tudo já calculado 

pro efeito, não tinha uma lâmpada grátis... 

 



Édio – Mas tu montou no computador que nem tu faz esses tipo Osso Rádio assim... 

 

Venera – Nessa época ali sim. Ali eu já trabalhava com (Midi?). eu não usei sons... eu 

trabalhei com o digital e não com o analógico, o computador quando tu usa o gravador 

né, vai pelo analógico pra digital né. E quando tu usa só sons do próprio computador daí 

é digital, não existe interferência humana né, a não ser através do mouse, ou de um 

botãosinho de teclado. É digital é (midi?) que a gente chama. É uma... tecnicamente 

falando o (midi?) é uma interface pra unir outros instrumentos através de um elo de 

ligação, que um instrumento pode controlar o outro. Através do (midi?) tu podes usar 

um teclado de sintetizador e tocar barulhos de guitarra, manipular o sintetizador fora do 

computador e assim por diante. 

 

Édio – E tem uma parte que é a música que vocês usaram no clipe, que daí é uma banda, 

uma pessoa que canta...  

 

Venera – Ali, é... ali é a Juliana Müller. Aí como a TV se ofereceu pra fazer um 

comercial, alguma coisa assim, aí sobrou tempo, aí pedi pra ele, eles deixaram usar a 

aparelhagem deles pra editar o clipe. Só que as imagens foram filmadas com câmeras 

amadoras, a luz foi preparada pra espetáculo, e não pra filmagem, então é tudo muito 

escuro ali né, no clipe. Só que eram imagens que pra nós já tava valendo, pra mim, pro 

Giba, que era sempre ligado a essas coisas de propaganda né. Então pra nós servia. E 

mesmo era pra mandar uma fita unto, no caso fosse pra algum festival, que a gente tava 

bem pretensioso com ela. Só que é um espetáculo que se tornou muito pesado pra 

produção, o transporte, o elenco grande, tinha essa cornucópia. Aí os atores 

manipulando cordas, barbantes, andando com fogo, com varas compridas, enormes, 

começava a ficar uma equipe de contra-regra muito necessária. E pra essas pessoas não 

ganharem nada, irem fazer teatro só em troca da viagem e comida, isso aí não dá graça. 

Então o espetáculo começou a agregar seres totalmente de preto, que eram os contra-

regras, mas eles trabalhavam no mesmo peso dos atores, fazendo cena junto, como uma 

espécie de sombra né. então o espetáculo mudou, criou toda uma outra conotação. E 

quando nós num final de ano assim “pô, vai ser Jato, vamos começar”, chegamos em 



Janeiro ali pra começar os ensaios, tava com uma puta produção, e a cornucópia 

roubada. Aí virou... virou piada... e nessa piada nós... O Tadeu tinha feito na época 

umas cinco, seis cornucópias já, e aí... só que não eram desmontáveis, e aí, por azar 

nosso, aonde ele apresentava ele ganhava prêmio de aquisição, e a cornucópia ficava. 

Existe uma até hoje em Itajaí, né, foi aquisitivo. Então ele fazia e ficava, não voltava pra 

poder... E aí a gente não... achou tão engraçado, e ficou tão começo do fim, né... que 

já...  

 

Édio – Vocês não conseguiram estrear o Jato então... 

 

Venera – Não... a gente ganhou um monte de prêmios com ele, no Festival 

Catarinense... 

 

Juliana – Em Concórdia né... 

 

Venera – Em Concórdia... A única coisa que ficou assim até hoje meio dessorado na 

garganta é que ficou como terceiro melhor espetáculo... aí é gosto de Júri né, não sei... 

Um espetáculo infantil ganhou o primeiro lugar... umas coisas assim que já começa a 

ficar delicado... Aí... aí a gente achou que teria que ir muito longe daqui pra um negócio 

desse vingar né. E realmente era um espetáculo pra palco, pra teatro, palco italiano, não 

era como outros que qualquer sala de aula né, serviria.  

 

Édio – Tá, então com exceção dessa música da Juliana Müller toda sonoplastia é tua... 

 

Venera – Sim, inclusive o momento em que entra a cena da Juliana Müller né, a música 

dela ta dentro da trilha. Se tu ouvires ali, a trilha é formada por várias músicas prontas, e 

algumas minhas, que ta assinada como... (Ale?)... 



 

Juliana – Tem as fitas aqui né, no carro... 

 

Édio – Tu tens o registro disso? 

 

Venera – Não... tem a trilha no... no DVD tem a trilha completa. Inclusive o ensaio que 

tem ali, falta pouquinho no final. Depois, esse ali, tu viu um ensaio que ainda tava o 

Paulo Camargo. Depois que o Paulo saiu, quem entrou no lugar dele com toda... 

assumindo todos os papéis  dele foi o Carlinhos. Aí, pô, a sonoplastia ganhou uns 

carimbos e uns grampeadores. Então dentro daquela sonoplastia entrou uns crak-crak, 

assim, tipo grampeando e tap-tum, tap-tum, uns carimbão assim. E a sonoplastia 

premiada. No teatro é aceito não, fazer a trilha, não é só compor especialmente, mas tem 

ali umas cenas longuíssimas com os meus (midi?). 

 

Édio – Legal, mas se a gente precisar depois talvez pra usar ela no site, ou em outro 

espaço, tu tem ela numa mídia... 

 

Venera – Sim, ta em MP3... 

 

Édio – Mas eu to imaginando tirar daqui, como é que tira... sabe, se eu quiser tirar daqui 

e botar num outro espaço...  

 

Venera – Mas que outro espaço... na parede? 

 

Édio – No site por exemplo... 

 



Venera – Ah, mas daí ela pega o (Midi?), o (midi?) não, o MP3. 

 

Juliana – Tá aberto... 

 

Venera – Se tu botar esse CD ROM aí no carro tu vai ouvindo em MP3. 

 

Édio – Não, mas se eu ponho no computador, pra mim pegar só essa trilha do Jato, eu 

consigo retirar e gravar num CD separado? 

 

Venera – Ah sim, sim.  

 

(...) 

 

Édio – Venera fala um pouco dessa diferença da concepção de direção entre as duas aí... 

entro o Jato e o Cio. Porque numa é... numa vocês optaram deixar tão solto, tão livre, e 

na outra ela é toda marcadinha, toda... 

 

Venera – Não... é... Bom, um espetáculo sempre é diferente do outro né, a montagem. O 

Cio das Feras estreou no grande auditório do Carlos Gomes, mas era em palco de arena 

com uma montagem... foi entregue pedaços de poema, pedaços de um poema da Rosane 

Magali Martins, mais outros poemas, e alguns outros textos entregues pra duplas, trios, 

ou quartetos, e cada um saiu montar duas ou três cenas, e fazia lá, e vinha apresentar e 

mostrar, e daquilo a gente remanipulava um pouco aquela partitura corporal que foi 

montada, e agregava isso e montava o espetáculo. Então é uma forma bem mais 

contemporânea de fazer teatro. E o teatro imagem, esse do Jato de Amor, já é um teatro 

com iluminação e uma precisão de cena que não permite improvisação praticamente né, 

tu pode esquecer o texto, tu tem que rebolar um pouquinho e puxar de volta pra... 



porque tem som, tem luz, a coisa vai acontecendo num ritmo que... se esse ritmo não se 

mantém o espetáculo desanda, fica monótono, ou fica incompreensível, além do que ele 

já é né...  

 

Édio – Mas também é contemporâneo... a diferença que eu noto assim, é a mão do 

diretor, saca, há uma mão mais.... eu consigo ver o diretor trabalhando  no Jato, mas eu 

não tenho muita certeza onde que o diretor ta presente no Cio assim, eu fico olhando... 

aqui tem um diretor, aqui é o ator... 

 

Juliana – Acho até que é... porque no Cio, como eram vários diretores tu não tens 

assim... cada cena tem uma impressão de direção diferente. Quando... o Jato de Amor a 

direção era toda do Alexandre, a marcação era toda... Eu cheguei a ensaiar um pouco do 

Jato de Amor, bem no início, quando eu tava começando a fazer teatro, me assustei 

assim... porque era algo metódico assim, a cena tinha que fazer bem... tinha passos, 

contagem de passos, era programado, a coisa era bem assim... E no teatro “normal” que 

a gente tava fazendo em sala de aula era uma coisa mais relaxada, mais improvisada, e 

ali no Jato de Amor não tinha né... 

 

Venera – Era um teatro dança também... 

 

Juliana – Era dançado, coreografado... 

 

Venera – É... era em cima da música, se a música fazia pam-pam-pam, e se tu chegasse 

lá e fizesse tiriri-tiriri, não ia dá certo nunca entende... 

 

Édio – Era pam-pam-pam... 

 



Juliana – E no Cio das Feras era muita... tinha muita improvisação também. Até porque 

trabalhar com poemas é muito diferente de trabalhar com textos, né. quando tu tens um 

texto e... algumas coisas do texto já são programadas né... ah o escritor diz “ele ta 

fazendo tal coisa”, tu não vai fazer outra, né, tu vai fazer aquilo que ta ali dentro. E o 

Cio das Feras ele explorava muito a criatividade porque ele não tinha é... “ah, tem que 

fazer isso ou tem que fazer aquilo”, era interpretar o poema e jogar criatividade em cima 

disso né. e cada um ia dando um toque, tipo assim, eu fui dirigida pelo Carlinhos, mas o 

Paulo, eu acho que eu peguei até algumas cenas que a gente acabou discutindo né, eu e 

ele. Todos davam a sua contribuição praquela cena, isso era interessante no Cio das 

Feras, e como era um espetáculo onde todos interpretavam o papel um do outro, se tu 

ver um Cio e ver o outro cada um deles tem um pouquinho de diferença. 

 

Venera – É, vê só, lembrando agora, Juliana falando ali. No Cio das Feras a cena era do 

Paulo, a cena era da Juliana, agora vem a cena do Carlinhos, a cena do Cadu, quando o 

Cadu não podia ir, ou quando a Mariane não podia, quem que vai cantar a música... e aí 

quem fosse substituir a Mariane né, no caso, foi... 

 

Juliana – Eu substitui, a Drica também substituiu... 

 

Venera – Ia fazer a cena da fulana... entende, cada um, cada ator era um criador nesse 

espetáculo... 

 

Édio – Cada cena tinha o nome do... 

 

Venera – É, a gente se referia a cena pelo nome do ator... As cenas da... 

 

Juliana – Da Teodoro... risos... 



 

Venera – É, mas você quase não faltou né... 

 

Juliana – Eu e a (Kzeks?) nunca faltava... 

 

Venera – Nunca faltaram né... A...  

 

Juliana – A Mariane e a Drica faltavam o tempo todo... 

 

Venera – A Drica mesmo até ficou chateada comigo, porque quando eu consegui 

enxugar pra um mínimo possível de atores ai ela não precisava mais ir. Daí ela “meu, 

mas me deixa ir, me deixa ir...”, aí ela ia como substituta, mas é que ela tava estudando, 

tava trabalhando e não sei o quê, e daí não podia... e ficava... a gente trancar o 

espetáculo todo por causa de uma pessoa... então consegui baixar bastante. Só que você 

tem várias montagens ali do Cio das Feras, se tu vai ver do primeiro, até o último, e 

pegar tal cena e tentar comparar, tu vai sentir que geralmente até a câmera ta no mesmo 

lugar, a filmagem é feita no mesmo lugar, porque a atriz, no caso, a Juliana tava fazendo 

a cena dela, o cara vinha com a câmera e dava uma volta, ou chegava pra tentar pegar o 

rosto dela. Ela tinha uma liberdade de, se uma pessoa que ta na frente dela não 

combinaria com o texto que ela ia dar ali, ela poderia jogar a pessoa um pouquinho pro 

lado, ou até virar pro oposto,né, pra... Tem algumas cenas lá que eram assim mais 

apimentadas, chegar lá e dar um tapa na cara da pessoa, como a Mariane... pô, um cara 

era ótimo amigo nosso assim, ele ia ver tudo que era espetáculo, aí ele....  semicalvo, 

sabe o que é né... é chato mas... 

 

Juliana – Ela passou a mão na cabeça dele... 

 



Venera – Meu, ela despenteou os fiapinhos de cabelo que o cara tinha. O cara ficou 

muito puto, e isso ta na filmagem... nós não temos essa filmagem, mas existe, ela ta 

filmada. E o cara depois disso nunca mais quis saber da gente... 

 

Édio – Risos... 

 

Venera – Então,  o ator tem essa liberdade de ir no ponto ou não, era partitura deles, e 

como eles são vivos, são artistas, não são bonecos repetindo, então eles podem variar, 

só que essa variação é relativa, é a brincadeira que a gente fala da nova teoria de 

representação né, não é aquela coisa empolada, que sai andando né... na marcação... A 

marcação ela é relativa e não tem sempre o mesmo tempo... 

 

Juliana – E é um espetáculo que tem muita interação com o público assim, tudo depende 

muito do público. A reação do ator depende muito da reação do público. Assim, quando 

a gente foi apresentar no Curupira, meu deus que horror... risos... 

 

Venera – Um bando de maluco... 

 

Juliana – Que difícil...  

 

Édio – Mas é a melhor, de todas elas é a melhor... 

 

Juliana – Meu... mas foi muito difícil, porque... 

 

Édio – Talvez por isso ficou tão interessante... 



 

 Juliana – É, nós éramos todos novinhos né, na época eu tinha dezoito anos eu acho, e 

eu era a mais velha da turma ali... eu tinha dezoito no máximo, porque eu comecei a 

fazer teatro com dezessete... e daí... 

 

Édio – O pessoal passando e vocês... 

 

Juliana – É... e daí era um público diferenciado, aquele pessoal tudo com cabelo assim, 

a gente nunca tinha visto aquilo, pra nós era tudo novidade, sabe, e a gente tava lá, e é 

um espetáculo assim, sensual, tem uma certa sensualidade... meu foi muito difícil fazer, 

mas...  

 

Venera – No final, eu não sei se tu nota, o Paulo Camargo dá um discurso meio “vocês 

foram demais”, só faltou ele dizer isso né, “seu bando de ignorante”... risos... 

 

Juliana – É, mas depois a reação, o retorno, assim, quando terminou o espetáculo, todo 

aquele pessoal que tava assim, no começo meio “ah, eu vim pra cá pra assistir um show 

de rock, eu não vim pra assistir poesia sabe, escutar poesia”, mas depois esse pessoal 

veio falar com a gente, aí nós ganhamos CD das bandas que tavam tocando lá, meu foi 

assim, um processo muito legal. O pessoal mais... que tem um pouco mais de cultura, ou 

mais de... acho que nem é cultura isso... sensibilidade assim né. Claro que tinham 

aqueles totalmente anárquico ali que não aceitavam... 

 

Édio – Mas todos eles... o espetáculo atravessava todos eles que estavam ali. Até na 

resistência, quando o cara resiste o espetáculo atravessando ele, diferente, por exemplo, 

daquela apresentação em Lages, não na Uniplac, no outro lugar que vocês fizeram lá, 

que é um público mais intelectualóide, assim, as pessoas tão lá blasé... ali não passa 



nada né... agora no Curupira, os caras tão ali... às vezes a menina chega assim uh-uh-

uh... tu vê que a coisa atravessa os caras... 

 

Venera – Risos... o cara sentado meio fora da roda assim, daí a cena vai e ele se vira pra 

pegar... 

 

Édio – É muito forte...  

 

Juliana – E tinha cenas que a gente sentava no colo do público, que tinha umas 

brincadeiras assim, e ali dava medo brincar assim né, porque normalmente a gente 

pegava alguém mais conhecido, da família, quando tinha que sentar no colo assim, eu já 

pensava né, “ah, fica ali”.... risos...  

 

Venera – A gente tinha uns claque assim, uns truques. O marido da Nice né... 

 

Juliana – Ah, o Tuffeiler, eu sempre sentava no colo dele, risos... 

 

Venera – É.. só que nesse dia ele não foi. E nós, eu levava tudo no meu carro né, aquela 

viagem né, e não deu pra levar os claques pra ajudar a segurar. Aí homem pra segurar 

ali, se atacassem as meninas, tinha dois no elenco, era o Cadu e o Paulo eu acho... 

 

Juliana – É, e o Cadu, o quê que era o Cadu né, risos... 

 

Venera – Eu e o Blênio, e o Fernando Alex daí. Qualquer coisa ficava os anjos da 

guarda assim né, eu ia largar... deixei avisado ali, qualquer coisa ajuda... 



 

Juliana, - É, mas eu acho que eles ficaram mais intimidados com a gente do que a gente 

com eles. A gente tava assim... mas como já tinha apresentado várias vezes a gente 

sabia que isso podia acontecer, né. Estava um pouco assim mais solto, mas eles também 

ficaram com medo da gente, ficaram meio ressabiados né, não é medo... 

 

Venera – É respeitar... 

 

Juliana – É, eles vão tipo, me usar pra cena, acho que era uma coisa meio assim... 

 

Édio – E das direções que tu tava falando antes Ju. Tu foi dirigida pelo Alexandre, 

Carlinhos... 

 

Juliana – É, na verdade todo o meu trabalho com teatro sempre foi com o Alexandre, 

nunca... Só no Cio das Feras que era o Carlinhos, que a gente faz a cena juntos. Mas era 

tudo uma troca de idéias, não era, ai Juliana, tem que fazer isso. Era uma coisa assim 

vamos montar juntos, vamos trabalhar juntos, até porque no Cio eu falo bastante cenas 

com o Carlinhos, né, aquela CNA do bar e... várias cenas com ele. Era uma troca bem 

legal. Com o Paulo eu já não conseguia trocar tanto assim, o jeito dele não fechava 

muito com o meu... 

 

Édio – Como era o jeito dele... 

 

Juliana – Ah, sei lá, ele era mais... É que eu e o Carlinhos a gente tinha uma afinidade 

melhor assim, trabalhava legal em cena. Com o Paulo eu não sei, e não conseguia... 

também nem lembro porque que a gente discutiu, mas eu sei que a gente vivia 

discutindo... Até o do... aquele vídeo que foi feito... eu fiquei na produção não quis 



atuar, porque o Paulo tava junto, eu fiquei mais na parte da produção. Mas assim, são 

trocas de afinidade, nada de que... ah não, não dá pra trabalhar com ele. Eu preferia 

trabalhar com o Alexandre, a gente sempre teve uma afinidade muito boa pra trabalhar, 

sempre... desde a minha primeira fase até a parte de multimídia, a gente sempre tinha 

uma troca de idéias muito forte assim. O Carlinhos também tinha, o Giba... muito legal 

de trabalhar com o Giba, no curso de vídeo a gente trabalhou, foi bem bacana... 

 

Édio – Como era a direção do Alexandre? 

 

Juliana – A direção do Alexandre era excelente, ele era bravo pra caramba... risos... 

 

Édio – Ah é?! É o Wilfried falou que tu chutava o balde às vezes... risos... ficava bravo 

e chutava “eu não quero saber!”, e ia embora, depois ele voltava...  

 

Juliana – Risos... O Alexandre no multimídia ta bem diferente assim...  

 

Édio – Risos... acontecia assim umas tensões na direção... 

 

Juliana – Ah, na minha época não chegava a chutar balde assim, mas eu lembro que na 

minha cena da morta, que eu tinha que fazer soltando rojão assim, era bem... e na época 

eu participava do (Rotararte?), aí ele dava umas apimentadas assim... “tu não ta...”, 

como é que ele falou pra mim, na frente de todo mundo... “tu não tais numa reunião do 

(Rotararte?), risos...  

 

Édio – O quê que é o Rotararte? 

 



Juliana – É tipo o Ratary, eu participava no juvenil assim, grupo de jovens e coisas 

assim... E daí... risos... daí eu fiquei brava porque ele queria que eu fizesse a cena brava 

assim né, e eu tava um pouco mais mole... mas aquilo me deixou muito irritada... 

 

Édio – E daí deu certo, funcionou, tu conseguiu ficar brava... 

 

Juliana – É, funcionou, eu consegui ficar brava... é umas espetadas assim né, que faz 

parte do emocional também... Mas o Alexandre era bem bravo. Eu e a (Kzecks?), 

porque a gente segurava um pouco a turma, porque... O pessoal também era sacana. 

Combinava tudo pra ensaiar e daí não chegava... e daí não dava pra ensaiar porque 

faltava a cena daquela pessoa.. eu também ficava chateada com isso, era um... Mas 

sempre gostei muito da direção do Alexandre. Ele dá bastante liberdade pra pessoa 

produzir, e sempre bastante conversa né. a gente sempre, depois dos espetáculos tinha 

assim uma conversa sobre ate, não era aquela coisa terminou o ensaio e acabou. 

Terminava o ensaio tinha uma conversa, tinha uma troca. Não sei como era com o 

Carlinhos ou com os outros diretores ali do NuTE né, mas com o Alexandre tinha. E 

com isso a gente começava a criar uma conscientização artística melhor assim né. que 

eu acho que é onde eu peguei assim, acho que de tanto trabalhar com ele, acho que a 

minha consciência artística é bem grande... 

 

Édio – E o personagem ia sendo montado de que jeito assim, ele te dava elementos... 

“ah, olha, esse personagem tem determinada idade, ele tem tal... 

 

Juliana – Ah, não. Num teatro normal né, mais Stanislawski, a gente tinha a 

caracterização do personagem, a gente estudou assim a idade, chegamos a passar por 

isso. Mas eu nunca gostei desse tipo de teatro né. Quando a gente foi pra Estéreo Cena é 

que a coisa ficou assim mais do meu gosto. O teatro mais... eu gostava mesmo mais de 

coreografia, o teatro corporal, fiz acrobacia, gostava mais dessa parte. O teatro mais 

comum nunca me agradou muito. E daí onde eu me encantei ali com o NuTE foi quando 

eu conheci o Jato de Amor, que eu vi a apresentação... meu o coração acelerava assim 



quando eu via o espetáculo,porque eu via assim, fazia um ano que eu tava no teatro, mas 

eu nunca tinha visto um espetáculo assim como aquele sabe. A luz, o som, as imagens, 

meu, tudo batia muito forte. Aí ali mesmo que eu comecei assim a... é isso que eu quero 

fazer, esse tipo de espetáculo que e quero fazer. Aí quando o Alexandre me convidou 

pra fazer o Jato eu fiquei muito feliz. Mas depois... quando começou os ensaios acho 

que a gente chegou a ensaiar pouquinho né... aí roubaram a Cornucópia já não deu 

muito certo... 

 

Édio – Aí a presença mais... digamos diretiva do diretor é de marcar as coreografias... é 

mais ou menos assim que eu to entendendo... 

 

Juliana – É, da parte do Jato de Amor sim... 

 

Édio – Ele não subia no palco e te dizia “ah, aqui você tem que...”. Por exemplo, eu fui 

dirigido por Jardim, e Jardim tinha uma característica assim muito Maria Clara 

Machado. Ele subia, e às vezes ele mostrava como que o ator deveria razoavelmente 

interpretar, não era isso né, era uma... 

 

Juliana – Não, eu não me lembro muito disso não. Claro que tem vezes que é preciso 

sim, né, mostrar e coisa assim... mas o Alexandre era de ir mais pelo lado criativo 

assim, tipo “ah, o quê que isso te traz, onde é que dá pra buscar, o quê que daria pra 

estar fazendo, pensa em fazer de uma forma diferente, não pensa em pegar esse copo da 

mesma forma que tu pegaria pra tomar água, tenta ver... sabe? Mas sem dizer “ah, pega 

o copo e faz isso”. Isso não... 

 

Édio – Era mais pega o copo diferente, ou procura um outro... 

 

Juliana – É, procura uma outra alternativa pra montagem né... 



 

Édio – E aí tu tinha que inventar... 

 

Juliana – E daí tinha que inventar, onde o lado criativo do ator poderia ser muito mais 

explorado... 

 

Édio – E o Giba? 

 

Juliana – O Giba... eu nunca tive direção com ele com teatro assim, nunca participei. Só 

no curso de vídeo. E daí no curso de vídeo também era assim, só que no curso de vídeo 

tu tinha um texto, tu tinha que decorar. Era diferente do teatro. Tinha que decorar o 

texto, tinha que gravar. Existia assim uma... umas características de personagens, 

quando vai fazer um âncora, quando vai fazer uma... sabe? Era algo mais técnico, não 

tinha assim muita liberdade de criação por ser vídeo né... 

 

Édio – Tu sentia essa diferença de direção ali entre você, aonde um era mais diretivo 

aqui, pontuava mais pra lá... características de direções assim... a gente falou um 

pouquinho das características estéticas, agora.... 

 

Venera – É... no... Agora me passou pela cabeça uma tarde ali com o Tião e a 

(Czecks?), no Cio da Feras, que é uma coisa bem mais solta né. Só que ele tinha que 

incorporar uma situação ali muito escrota, ele tinha que ser um... tinha que bater nela, 

né, ele tinha que ser muito macho, no sentido pejorativo... E ele pegava ela assim de um 

jeito que parecia ser... 

 

Édio – Uma lady... 

 



Venera – Não, uma folha de papel pra ler,e não uma mulher né. Aí eu tive que ir lá e 

mostrar que tinha que chutar, mas pra não machucar ela né, eu dei cada porrada nas 

costas dela pra, e fazia a cena pra ele ver, não sei se tu tava junto... 

 

Juliana – Não, eu não... 

 

Venera – Mas pô, a coisa assim, aí tipo... ela tava de costas pra ele né, e ele tinha que 

pegar ela e baixar a cabeça e dá, tipo, estuprar mesmo né. Aí eu “pô rapaz, vai lá e dá-

lhe, não fica só cachorrinho né, agarradinho, dá uma batida”, aí eu fiz, primeiro eu fiz 

nela, depois ele fez nela, depois ela fez em mim, daí ele fez em mim, eu fiquei no lugar 

né, pra ver de tudo que é jeito. E daí ela também teve que fazer pra mostrar, saber onde 

bater, saber onde ela ia levar batida né. Então tu tinha que bater aqui assim nela com o 

meio da perna e não com o joelho que senão ia deixar roxo, e não bater com a púbis né. 

então ficava um negócio assim que parecia mais grotesco, e era uma amplificação do 

gesto, que era pra deixar o pessoal assustado “meu, o cara vai matar ela na porrada”, 

essa era minha intenção, né. E por isso alongar o gesto pra fazer ele parecer um 

chicotaço assim. E é uma coisa que eu tive que ir lá mostrar. Já uma mesma, um mesmo 

tipo de cena que tem num outro espetáculo, que ta servindo de contraponto, que é o Jato 

de Amor. O Carlinhos... a cena era com o Paulo Camargo e a Sabrina Moura, que ta 

aqui em Blumenau, agora voltou né, Sabrina Moura ta por aí. É... meu, os dois davam 

cada porrada, e ela ia usar uma máscara de vaca na cabeça, ela tem... a gente conseguiu 

cavar um esqueleto de vaca, a caveira da vaca, e botou umas espumas na testa e no 

queixo, pra ela... e aquilo bem amarrado na cabeça, e ela andava com aquilo, e toda... 

era uma vaca puta, que a gente chamava. É bem uma cena do Tchelo. E ali eles tinham 

que dar muita porrada e rolavam no chão, se agrediam mesmo. E no final atirava um 

monte de moedas no meio das pernas dela. Ah, sei lá, contando ta bem claro o quê que 

ia acontecer, e era isso que o texto induzia, ela era uma puta e ele era um gigolô, só que 

ela também gostava dele, geralmente é o caso de gigolô né. Aí na cena ali pra fazer, 

meu, não precisei mostrar. Mas depois de um papo como esse que a gente ta tendo 

agora, o ator ia lá começar a montar. Só que tinha um monte de técnica ali pra não se 

estourar um no outro né. Ele não machucar ela e ela não machucar ele, porque ela tem 

uma máscara de vaca, uma caveira de vaca com chifre né. então conforme ele faz a 



cena... e no final ele pega nos chifres dela, o pé no meio do peito e empurra, ela cai 

sentada, deitada de costas. Então são cenas assim que é hipermeticulosas né, não é um... 

uma bobeada entre os dois ali fica fraca a cena, ou se machucam né. e a coisa tem que 

funcionar.  

 

Édio – Isso é uma cena do Jato? 

 

Venera – Jato de Amor. E algo parecido teve no Cio das Feras né. então são coisas onde 

há uma interferência, vamos dizer, mais diretor, naquele sentido de diretor de ator né. 

pra criar a veracidade da cena. Mas no meu caso assim, dificilmente eu usei aquelas 

concepções tradicionais de montar o personagem através de idade, pai, mãe, Le veio da 

onde, se ele era negro, era branco, era muçulmano, qual era a religião dele, essas coisas. 

Geralmente o teatro que eu fiz não carecia dessa história psicológica pro ator se...  

 

Édio – No... no ensaio aqui desse... o que é que vocês tavam montando aqui nesse nove 

e dez era... 

 

Juliana – TeveLizão...  

 

Édio – TeveLizão... 

 

Juliana – É, eram cenas pro TeveLizão, mas a gente acabou não montando isso aí.  

 

Venera – Uma delas é o... A Fundação da Cidade de Mahagoni. É uma canção do 

Brecht, “i, vamos fundar aqui uma cidade...”. isso ali, é. Totalmente brincado né. É que 

por acaso a câmera sobrou na mão aquele dia e a gente aproveitou “ah, vamos pegar”, e 

é o que acabou sendo salvo... 



 

Édio – E aquele do prato... 

 

Venera – Do prato ali daí era o TeveLizão. Até tem umas viradas de câmera meio chata 

assim, mas a idéia era nesses... ter duas câmeras, então no ensaio virava a câmera rápido 

pra cortar depois né, aquele momento que girou a câmera teria corte. Isso ali era mais 

mesmo pra fazer, sabe... O problema do TeveLizão, que a gente tava montando já 

existiam vários quadros, tinha a Mirian e Mirolha, que eram duas entrevistadoras 

vesgas, que iam chegar pra conversar com alguém e ficavam olhando pra garrafa e 

falando com a garrafa, mas era a pessoa do lado que ia ser entrevistada. Então, o 

entrevistado ia ficar totalmente sem, né... a proposta básica era essa a Miriam e Mirolha, 

então as duas também não se viam, ia falar de costas, tentar ouvir pela voz e tentar... 

então elas iam errar muito a cena. Coisas que a gente já tinha assim pré formatado pra 

montar o espetáculo. Tinha o Jornal Paranormal, que ia ser só com coisas de... como é 

que é, de... assombrosas né, e falando de acidentes de carro, mas sempre que isso podia 

ser algo que, tipo, macumba né, não pode acontecer uma coisa dessas normalmente. Era 

o Jornal Paranormal. Coisas que nós já tínhamos armado como quadros pra montar um 

espetáculo, um programa de TV de quarenta minutos... 

 

Édio – Era pra TV Galega? 

 

Venera – TV Galega ou a gente montar a nossa TV, a gente tava a ponto de... não 

existia anda o DVD né, tão ao alcance da gente né. isso tudo ainda era VHS, mas tava 

perto, e talvez montasse se não houvesse alguns outros probleminhas aí que... 

 

Édio – Legal. Então, falando ainda do processo de direção. No outro do Brecht, nesse 

que tu ta com o tambor ali, tem uns cortezinhos, acho que são umas cinco vezes né, que 

apaga e depois volta. No início o grupo ta bem difuso, não dá pra saber pra onde que 

vai, a Mari tava rindo, não conseguia entrar, aí apaga, “aí Venera, então vamos lá, The 



Noivos”, e não sei o quê lá... aí começa o grupo de novo. A cada apagada dá pra sentir 

que o grupo melhora, o que tu fazia nas apagadas, o que falava pra eles? 

 

Venera – É... A gente não tava com consciência de que taria filmando um ensaio né. eu 

tava filmando aquilo pros atores verem, a idéia era “ah, vamos filmar e depois vocês 

assistem como ta ficando”. Mas era legal ter deixado talvez nesses, naqueles momento.  

 

Édio – (???) Eu consigo ver o processo do grupo, mas não consigo ver como é que tu 

dirige... 

 

Venera – É, como é que eles foram... 

 

Juliana – Tu podes ver um processo de direção legal Estéreo Cena... 

 

Édio – Estéreo Cena? 

 

Juliana – É, das fitinhas que o Alexandre te entregou... 

 

Édio – Ah, aquelas duas que vocês fizeram na Fazenda Arado... 

 

Venera – Conseguiram... 

 

Édio – A Ali me prometeu o gravadorzinho, parece que ta em Curitiba... 

 



Juliana – Porque naquele ali é legal, a gente fazia todo um trabalho durante o dia, que 

era das oito da manhã até as dez da noite, praticamente, não, das oito às oito acho que a 

gente fazia né. E daí até as dez era conversa né, a gente ficava conversando sobre o que 

tinha sido feito durante o dia. E daí grava a conversa. Então ali tem um processo legal, 

onde errou, onde acertou, eu nem lembro mais o que a gente conversava, mas era muita 

coisa que tinha. E era um trabalho que éramos só nós dois, né, não tinham outras 

pessoas. Então daria pra filtrar bem a observação dele em cima do trabalho que eu tava 

fazendo, e a troca de idéias ali era bem bacana. Na verdade eu tava mais ouvindo do 

que... assimilando né, esse trabalho que deu pra assimilar muita coisa assim, porque a 

gente conversava sobre tudo, não só sobre o teatro né. Essa parte de direção do 

Alexandre que dá pra colocar isso em todos os espetáculos que ele fazia, que era essa 

parte de conversa, não era só... da consciência artística, não era só o trabalho... porque 

assim, existe uma diferença bem grande lá no NuTE entre primeira e segunda fase e o 

desenvolvimento de alguma peça e de algum trabalho. Na primeira e segunda fase nós 

estudamos Stanislawski, estudamos alguns escritores, Brecht, passamos por tudo assim, 

a parte de caracterização, a parte de montar o personagem né, agente pegou toda essa 

parte. Só que quando ia montar um trabalho, como foi a montagem do Cio das Feras, 

como foi a montagem do Jato de Amor e mesmo os outros trabalhos que a gente tinha, 

é... não ficava dentre daquilo que a gente tinha aprendido na primeira, na segunda fase, 

era algo assim à frente né, evoluindo... 

 

Édio – O aprendizado servia pro ator ter uma consciência do que ele poderia 

desenvolver né... 

 

Juliana – Isso. Daí pegava essa parte ali... porque eu cheguei, eu passei pela primeira 

fase, segunda fase, terceira fase, depois nós ficamos... montamos espetáculos fora, a 

gente saiu com algumas... com Cio das Feras mesmo a gente chegou a ir pra Lages, pra 

vários lugares né. E cada vez o espetáculo ia... o espetáculo se mantinha, mas a 

consciência nossa dentro desse espetáculo era diferente. E depois com o estudo da 

Estéreo Cena a gente... tu abriu um curso pra vários né Alexandre, ali no NuTE no 

começo... E daí acabando... só ficou eu... 



 

Alexandre – Uhum... Na... A Morta a gente ia remontar com seis atores né... não era 

isso? 

 

Juliana – É, A Morta era dezenove no começo né... 

 

Venera – No começo era. A gente ia remontar o espetáculo com seis atores. 

 

Juliana – É, a morta eu acho que foi um dos espetáculos mais difíceis assim de ser 

assimilado e... 

 

Venera – É, o próprio texto era hermético né, ele é hermético, e há todo um simbolismo, 

e cheio de metáforas né. E aí, o trabalho do ator ali, pra, vamos dizer, usando artifícios 

tradicionais de interpretação, fica m espetáculo mais complicado eu acho de se resolver. 

E usando essas técnicas um pouco mais dinâmicas, onde o próprio ator é criador, acaba 

sendo um pouco mais... mais “fácil”, entre aspas né. Mas o desespero eu acho que é o 

mesmo, porque tu tentar decifrar tudo aquilo que o cara escreveu e montar um 

espetáculo... com frases tão impossíveis no momento quanto desnecessárias né... Ele 

tem... ele fala, fala, fala e não diz nada, coisas assim no texto... 

 

Juliana – E pra compreender o texto, meu, quando a gente pegou a primeira vez... o 

texto da Morta é dificílimo né, tu não sabe o quê que ele ta dizendo ali se tu não for 

estudar um pouco da época que foi escrita, e qual a reação dele. Eu sei que pra entender 

aquele texto eu peguei alguns livros do Oswald de Andrade, tu tinhas aqueles 

pequenininhos, tu emprestou pra gente. Era estudo assim, não era uma coisa “ah, vamos 

chegar e fazer o texto e pronto”, e começar a falar, e começar a montar o personagem, 

não era assim, tinha que ter um estudo... pelo menos nessa peça ali... 

 



Venera – É, ela é boa pra exemplo né. Por exemplo, No País da Gramática, por mais 

que tenha nome os personagens tem nomes né, ele são livros conversando, são poemas, 

são frases né, não é um... O Chefe dos Cremadores, é um bando de pessoas que queria 

queimar os livros, e daí tem os bombeiros que queriam apagar o fogo dos... e na verdade 

era tipo uma alegoria de personagens que era a vanguarda, escrever como mais tarde os 

concretistas fizeram né, e os bombeiros eram aliados a Aristóteles, que pra escrever a 

história direitinho. Então os personagens eram mais simbólicos do que personagens né. 

E aí todo teatro que a gente estudava e se preparou esses anos todos, era muito mais 

propício e fácil pra gente conseguir botar pra fora aquilo. A... Existe um personagem 

naquela peça que se chama Beatriz, que era a musa inspiradora do poeta, não é 

necessariamente ela viva, ela podia ser o tempo todo na cabeça dele. Ele vai da terra 

onde ele ta pra um país da anestesia, é guiado por um hierofante, que é um personagem 

que carregava os mortos na história, só que esse hierofante nós colocamos como um 

narrador, ele ia narrando as coisas. E não existe um personagem narrador, existe uma 

figura que narra, e essa figura daí, aí ela tem muito mais carga simbólica do que caráter 

né, como caractere. Ta ali muito mais pra contar a história do que pra mostrar emoções 

ou.. passado e futuro dela. Recalques, ou sonhos, ou medos né.  

 

Juliana – É... eu sei que era um monte de conversa pra gente conseguir chegar nisso 

sabe? Porque era difícil o texto, e a gente também não tava tanto tempo assim com 

teatro pra ter essa bagagem toda...  

 

Venera – É, ele eram... 

 

Juliana – É, quando a gente começou tipo 90... eu comecei em 1997, mas 1999, foi 

quando foi montada A Morta eu acho né, não é tanto tempo assim pra chegar e montar 

uma peça dessas, foi muito difícil assim, e e e a Czecks na produção conseguimos um 

monte de figurino, conseguimos uma costureira na época. Isso ali tudo, lá no Teatro, 

acho que se perdeu, porque eles simplesmente jogaram, tudo que tinha de história da 

gente jogaram tudo fora, porque a gente foi lá pra buscar esse material e não tinha mais 



nada. Do hierofante tinha uma, como é que é, um caracol... foi todo esculpido em 

espuma, foi feito uma, tinha todo um trabalho assim... 

 

Venera – Assim como o pirata tem um papagaio né, esse hierofante usava um caracol de 

estimação no braço, e ele ficava andando no braço.  

 

Édio – Tão difícil de decifrar que teve só mais uma montagem né... 

 

Venera – Não, o pessoal, o cara tava fazendo uma tese sobre o Oswald de Andrade e me 

ligou lá de São Paulo querendo saber, porque é a única montagem brasileira... 

 

Édio – Ah, só tem essa, só tem uma? 

 

Venera – Até o ano retrasado aí que ele me ligou né. Montagem original da morta, só 

nossa.  

 

Juliana – E depois eu assisti alguns filmes sobre o Oswald de Andrade, A Morta ele fez 

uma leitura só, quando ele escreveu, não conseguiram também montar, foi feita só uma 

leitura dramática, acho que nem chegou a ser uma leitura dramática, foi só uma... 

 

Venera – É, é tão mais poesia do que teatro né.  

 

Édio – Falando em decifrar, eu estive tentando decifrar algumas coisas do Woyzek-

Mauser, eu li ela umas três quatro vezes, e tem uns momentos ali que vocês falam do 

objetivo da peça, lá no final, na última folha, tem algo assim que seria mais ou menos 

isso, você definiu o objetivo como “levar o público a uma reflexão sobre a incapacidade 



de auto-preservação do indivíduo perante a sociedade” (Édio lê novamente). Que diabo 

é isso Venera? 

 

Venera – Risos... Pois é, isso aí só podia juntar dois testos pra sair esse terceiro aí né. 

Não, a... Se eu não me engano, essa peça tem um outro texto antes desse que nós 

conseguimos salvar, e que tem um texto de quase vinte minutos de duração, um papo 

entre o Artaud e o Brecht, que eram representados pelo Wilfried e o Diogo, os dois 

mímicos entrava no meio do espetáculo ali e ficavam falando. Arrasou o espetáculo, não 

vingava, aquilo foi assim pra... porque era pa-pa-pa, e os dois decoraram tudo e deram 

conta. Só que era um banho de água fria assim, uma ducha no inverno nas pessoas, 

aquilo “ahhh!”. Foi de propósito, mas não valia à pena insistir naquilo. Aquele texto ia 

ser legal, era uma conversa como se os dois tivessem se encontrado casualmente em 

vida e falado sobre o teatro. Ali eu acho que teria um pouquinho mais de... Mas ó, o 

Jorge Bütner, que é um autor alemão, escreveu o Woyzec, que é um cara que matou por 

ciúmes, mas ele também era objeto de estudo de um médico que dava receitas de 

alimentação pra ele, pra ver de que maneira ele ia reagir. Ele era tratado só com ervilhas 

durante semana a fio, coisas assim. Aí examinava a urina dele, umas coisas que tão ali 

embutidas no texto e é fácil de pegar. Então o cara já era motivo de chacota porque todo 

mundo na aldeia tava sabendo que ele tava sendo traído. Ele não tinha certeza de que 

tava sendo traído porque ela não dava tantos indícios. Ele chega na peça ali, por minhas 

mão, a abrir m muro, tirar um muro da frente dele, pra ver ela beijando o amante dela, 

um bombeiro. O muro realmente existia, jorrava água e tudo, levantava aquele muro 

saia da frente e tava ela lá. Mas era coisas da imaginação dele, por causa das ervilhas, 

ou por causa da fofoca, o cara não vai se resolver nunca né. Ele só conseguia resolver 

em sonho né, nos delírios. Esse era o problema principal dessa peça, só que ninguém, 

nenhuma montagem que eu vi do Carlos Saura, tem umas três montagens meio teatrais 

dessa peça... Nenhum deles ia pra esse lado, ficava na coisa moral, na coisa do dilema 

de matar ou não matar, porque “será que eu vou preso”, ou o quê que é isso... E eu 

peguei essa fissura pro espetáculo, e juntei com um outro alemão que chama-se... 

 

Édio – Henri Müller... 



 

Venera – Henri Müller... (...) Bom, ele é vivo, é contemporâneo, eu até fiz uma 

brincadeira no release, são duas tremas que se encontram, o Bütner, com trema, e esse 

novo dramaturgo aí, ele é muito Brechtiano, um teatro muito mais, mais reflexivo, onde 

a pessoa vai no teatro pra... não pra estudar a psicologia através de personagens, e sim 

de situações que a personagem é colocada, né. O Brecht quer muito mais isso, que se 

questione a situação que se é colocado. Então essa peça, o Mauser, que é um 

julgamento, ele ta, ta acontecendo um julgamento o tempo todo. E esse julgamento é de 

uma pessoa que já ta culpada antes mesmo de terminar o julgamento. O Mauser conta 

uma história de um sujeito que ficou na contra-mão da história, porque ele estava sendo 

julgado por um crime que ele cometeu, mas o mais importante não era o crime que ele 

comete, o mais importante é o julgamento. E aí é onde as duas peças se encontram, é o 

julgamento das pessoas, a situação que são colocadas as pessoas é que é o importante 

nessa peça. Então, isso é verdade hoje, o que mais importa é o promotor e a defesa 

entrarem num acordo do processo que está sendo analisado, e não o que realmente 

aconteceu, né. Se a pessoa matou e tem provas ele vai preso, mas a habilidade da defesa 

e do promotor é que vão decidir, não importa se ele matou, o que importa é a habilidade 

dos dois representantes. A gente sabe que quantos assassinos são libertos porque o 

advogado foi ótimo, a defesa. E vice-versa. Alguns são presos e sofrem muito e anos 

depois conseguem provar a inocência. E então o processo ta muito mais em evidência 

nesses casos. Então quando eu juntei, fiz uma variação em cima dessa peça, uma 

variação de ótica né, por isso Variante Woyzec-Mauser. Eu variei o ângulo de visão das 

duas peças e juntei, e fiz uma costura onde uma acontece num plano terreno, e outra 

num plano sublime, né. Aí onde o palco é dividido em alturas. E aí pega-se uma 

fatalidade não humana, uma fatalidade de leis, que vão desembocar num processo dessa 

peça, e com isso o cara já ta fadado, ele já ta em desgraça com a sociedade. Por isso essa 

frase resumo do espetáculo. Essa frase é, vamos dizer, a visão de como foi montado esse 

texto... 

 

Édio – “Incapacidade de auto-preservação do indivíduo perante a sociedade”... 

 



Venera – Sim... 

 

Édio – Ou seja, ele já ta julgado de antemão... 

 

Venera – Não, é poxa... já começa tendo advogado, não é ele que vai se defender, já tem 

alguém que vai defendê-lo. Nesse momento o ser humano já passa a estar num segundo 

plano, o que ta ali é o indivíduo social né, já ta sendo representado, ele já não é mais ele. 

Ele já está dentro de um teatro absurdo né. Nesse momento já começa a... aí entra todo 

um lado de... pra debater mesmo gostosamente com muita gente né. Então.... é... ele é 

cercado por bispos, religião, por um capitão, ele é, por um médico, né, são... são três... a 

ciência, a lei, a razão e a fé... Então, pô, os três ali já é fundamental pra começar o 

dilema, onde anda essa peça, o quê que essa peça quer falar... Então muitas vezes acho 

que... isso aí é uma redramaturgia, foi reescrita a peça, praticamente colando, é uma 

colagem, não deixa de ser (burgueniana?) né... (bouroghiniana?)... 

(bourroughsguiniana?)... risos...  

 

 

Arquivo 02 

 

Édio – Nos teus artigos de jornal tu cita (...). Tu cita um monte de autores de teatro no 

Jornal de Santa Catarina, explica minuciosamente para o seu leitor o que é esse teatro 

que vocês estão trabalhando, o Teatro Novo, seja o conceito que for dar. Como cada um 

dos teatreiros citados trabalhava com seus métodos. Então o método, nesses teus artigos 

pro Jornal é uma coisa que é minuciosamente analisada, método Artaud, do Grotowski, 

tara-ra... Haveria um método do Venera? Tu chegou a rascunhar alguma coisa próxima 

disso? (???) Essa pergunta que eu tava fazendo no início pra Juliana, como que era a 

direção do Venera...   

 



Venera – Aham. Isso. Eu acredito que a Juliana tenha a resposta. É... aquelas fitinhas é 

onde eu, o prazo final, a parte final daquele material do Santa né. Ali é onde eu fui 

chegar, e aí, no caso a gente mal e mal se conhecia como homem e mulher né, a gente 

tava assim, pronto pra fazer arte, e a coisa foi tão legal com ela que a gente ficou até 

agora, pra sempre juntos né, daquela... Só que foi lá pra fazer arte mesmo, pra estudar, e 

aí eu disse pra ela, “eu vou, mas a gente vai gravar e com isso vai tentar... tu não vai me 

pagar nada, nós vamos ta juntos, mas em troca vamos daí transcrever e botar isso depois 

no papel”. Tanto que ela ficou com a fita um tempão lá pra tentar transcrever. Era assim 

tipo o nosso trato né. Vamos fazer, mas vamos botar isso no papel, porque depois... 

porque na hora... eu tenho uma deficiência muito grande de... eu penso, mas na hora que 

eu vou escrever eu despenso, e daí não sai cara, entende? 

 

Édio – Despenso... risos...  

 

Venera – É, risos... Eu despenso o pensamento... ou dispersa, porque na hora eu não 

sei... 

 

Juliana – É, a Estéreo Cena é o método do Alexandre. Que foi todo trabalhado, 

estudado, cada sequência de ação que a gente fazia e trabalhava foi toda criação dele. 

Eu tava trabalhando como uma atriz-bailarina né, que a gente deu o nome... porque 

ficava uma espécie de coreografia, porque a coisa era metódica, a gente tinha assim uma 

sequência de ação, e ao mesmo tempo aquela consciência através do gesto né, que... foi 

muito difícil a Estéreo Cena. Porque assim, quando eu saí do teatro normal que a gente 

tava fazendo, que tinha texto, que tinha uma base pra criar uma ação né. Quando tu 

pegas um texto tu tem mais ou menos um roteiro. Na Estéreo Cena a gente tava na 

verdade querendo romper com o roteiro, não existia roteiro, não existia fala, era só ação, 

né, e o que tinha de som, ele era de dentro pra fora, e era... tu vai ver na fitinha ali, eu 

acho que fica um pouco mais claro daí. E a gente também trabalhava muito com o 

objeto externo, Omo um atore, ele não é assim “ah, é tudo de dentro pra fora, eu vou 

integrar um personagem, vou compor um personagem. A gente trabalhava ali na Estéreo 

Cena com aquela coisa de... ah, o externo, o som, um passarinho cantando. O cara que 



ta lá fazendo a ação ele tem que ta ligado se o público ta se mexendo demais na cadeira, 

se tem alguém tossindo, se tem um passarinho cantando, se... todas as ações externas 

elas devem fazer parte daquilo que o ator ta ali em cena, ele não deve ta inconsciente 

fazendo a cena, né. Isso ali foi bem bacana, e tem toda uma teoria do Alexandre ali, 

dentro desse trabalho... 

 

Édio – Esse nome, Estéreo Cena... 

 

Venera – Eu acho que tu (nem?) tem ali esse texto. É... as... o primeiro rascunho aí está 

no MacBeth, também deve ta o texto ali, não tem? Logo no começo eu coloco a 

montagem do NuTE sobre o MacBeth baseada num caderninho verde, de um... foi 

descoberta por um escritor Veneziano, não sei se tu conhece. E ali, pô, ali eu coloco os 

princípios da Estéreo Cena, que pra mim já começavam a estar delineados, e isso são, 

pô, quase uns dez anos antes de trabalhar com a Juliana, talvez por volta disso, deve ter 

sido m 1987, 1988. Estéreo Cena vem de... Estéreo, como as caixas de som, que são 

levemente afastadas pra reproduzir o som que foi captado também por dois microfones. 

E o quê que é o Estéreo, o Estéreo é aquela situação que dá a entender o volume cúbico 

do, tu sentes mais ou menos que, vamos dizer, a guitarra da banda de roque ta vindo 

daqui, o baixista ta aqui, a bateria no meio, o vocal, tu sentes pelo estéreo o volume, 

onde estão os músicos, de onde está vindo o som, né. E estéreo vem de cúbico, medida 

de um metro cúbico da madeira é um estéreo né. E assim como o microfone capta esses 

dois sons, e é o mesmo som, mas ele consegue, através de um artifício mecânico 

reproduzi aquele ambiente, onde a gente sabe que o avião ráaaaa... sai daqui e passa pra 

lá, no estéreo tu sente essa passagem. A hora que a gente vai juntar com a palavra cena, 

é... eu defino assim que o teatro é a coisa pior que tem nessas artes cênicas, porque, o 

próprio nome, arte cênica, a cena é o núcleo, o ponto básico do teatro, é através de cenas 

que se monta uma peça de teatro, a cena é o momento máximo, ou mínimo de uma ação, 

e então o teatro é baseado na cena. E assim como a cena dum crime, a gente se refere 

“ah, cheguei na cena do crime, aconteceu há dez anos atrás, mas aqui é a cena”, tu 

começa ali a ter uma incorporação, tu chegas nas pirâmides do Egito, entra na 

catacumba  “ah, aqui era a cena da...”, começa a vir na tua cabeça a cena dos faraós 

sendo enterrados, coisas assim, que te despertam uma coisa que mais tarde pode chamar 



de teatro, né. Então, o que vem na tua mente primeiro é a cena. Então na hora que junta 

a Estéreo Cena, na minha teoria é que tu estais... é... da tua cabeça tu já tá montando a 

cena, já ta concluindo. Como o nosso pensamento humano é cientificamente 

comprovado que nós não pensamos linearmente, nós pensamos em saltos. É... a própria 

gramática da expressão de uma pessoa, ela monta frases, mas com a junção dessas 

frases vai criando uma concatenação, e a pessoa cria os seus, a sua... sua... seu ponto de 

apoio pro próximo pensamento, e assim que ele começa a ligar um ponto com outro e 

com outro, ele tem a sua teoria também né, ou a sua compreensão daquilo que ta 

acontecendo. Então o ator quando estiver fazendo isso, é a mesma coisa que escrever 

um poema. Tu lê uma frase, o primeiro verso, o segundo, o terceiro, aí tu come... já ta 

entendendo o poema. É... tu não precisa ler o poema todo pra entender o poema, tu vai 

entendendo à medida que tu vai lendo, não é isso? E são saltinhos, cada linha nova o 

poema vai se firmando na tua cabeça. Então o teatro, podia-se dizer que se faz por tudo, 

vamos dizer, usando o poema como exemplo né. O teatro... (...)  

 

 

Arquivo 03  

 

Édio – Eu andei lendo um bocado de coisa ali, dos teus jornais e dos textos, e do tanto 

de coisas que eu li teve uma frase que me chamou muito a atenção. Abre aspas, cito 

Alexandre Venera: “O momento mais belo da arte (da obra) é quando ela é criada”. Tu 

continua concordando com isso? Como que eram esses momentos de criação do NuTE, 

o que se produzia, o que se experimentava, e se tu lembra algumas dessas cenas 

intensas, momentos de grande intensidade, desse tipo que tu fala que “o momento mais 

belo da arte é quando ela é criada. 

 

Venera – Ô rapaz, olha só, essa semana que passou aí, ocupadíssimo. Eu to fazendo, 

vocês testemunharam um pouco, a cada dia eu to indo lá fotografar né, o trabalho. Isso 

ainda pra mim, eu acho que é a parte mais importante, o processo do trabalho é mais 

legal do que o final dele, né. Dizem que os meios justificam os fins, umas coisas 



assim... Pra mim é o meio que justifica o fim, e não o fim que vai justificar os meios. 

Aquela conotação de obra prima, de trabalho bem feito, e coisa que é o romantismo da 

arte ela vai... vai... hoje ela não é mais tão considerada né. O conceito é mais importante 

do que... E é onde, vamos dizer, o amador, ta começando a ganhar de volta a sua força. 

O profissional é tão profissional que... que vai se... ilegal, mas é tão legal que não é 

legal, né, acho que é tão... e o amador tem um frescor, uma atitude que ela mesmo 

quando ta errada fica melhor ainda, né, dá um certo desranço dessa arte rançosa que ta 

ali. Eu acho que é a... quando a coisa ta sendo acontecida mesmo, no momento que ta 

sendo criada, não falo isso só no processo de montar a peça, mas se o ator ele entrar na 

cena ali, criar ela de novo, ele vai ganhar uma energia muito maior do que se ele ficar só 

repetindo aquilo. A... a... dizem que o papel do ator é representar né, representar vem de 

apresentar de novo, né, é representar. Só que se fosse isso seria reapresentar, daí ele 

representa. Ele tem que prender, ele tem que se tornar presente né. Ele prende nela pra 

soltar essa nova presença, onde eu volto ali a falar de Estéreo Cena. A coisa de ta 

criando ela... a responsabilidade maior do teatro é do ato, não é do diretor, não é do 

escritor, não é dos técnicos que tão ali. É o ator que tem que representar ali, ele tem que 

ta presente novamente né. tem que ta autêntico, de uma forma realmente nova pra ele 

não ta enjoado, ou cristalizado naquela obra prima, que “ah, deus certo uma vez, todas 

elas vão dar. Puxa, sempre riram nessa cena, porque que não tão rindo?”. Vai notar que 

não ta mais representando, ta só reapresentando né. Então... é... eu traço paralelo com o 

que eu to fazendo hoje, como o que a arte moderna ta fazendo hoje, que é de... o 

momento é mais importante do que o museu da coisa né, ta lá prontinho e feito, era 

assim. Então ali já passa a ser outra forma de usufruir da arte né, de sentir prazer em 

ver. Acho que a pirâmide do Egito ali ela é... o momento que ta se construindo deve ser 

muito mais tesão do que chegar lá e olhar aquilo agora, sabe? São duas tesões, claro, 

mas eu acho que o usufruinte de arte não é bem um arqueólogo né. ele gosta do frescor. 

De certa forma. 

 

Édio – E no NuTE... 

Venera – O NuTE... Ah, por isso tem essas metodologias, essas variações de montagem 

de... Quando monta um espetáculo, no ano seguinte é outra coisa bem diferente. Lembro 

agora do... a polêmica que causou duas montagens contemporâneas uma da outra. Nós 



estávamos com Apocalypsis Cum Figuris, um monte de homem semi-nu, fazendo 

acrobacias, se estribuchando numa sala quadradinha qualquer, minúscula, média de 

quarenta metros quadrados, né. Ali já acontecia o espetáculo, e nós montando paralelo o 

Variante Woyzek-Mauser, as duas peças prontas. São dois teatros totalmente opostos, e 

praticamente, não vou dizer que nasceram no mesmo ano, mas tavam presentes no 

mesmo período. E atores de uma peça participando da outra, com... O mesmo paralelo 

que tem o Cio das Feras com o Jato de Amor, há exatamente a mesma coisa no... talvez 

até uma cópia, ou uma coincidência né. Cópia de momentos. E isso que eu chamo assim 

de “o momento mais belo é quando ela ta sendo criada”. Porque havia assim uma 

horinha naquele tempo da frase, que tinha ainda uma coisa rançosa da cidade de, 

romântico né, que o belo da arte é... aquela frase, arte do belo, a arte é a arte do belo, 

uma coisa assim. Daí eu disse, um momento belo é quando ela ta sendo criada. Talvez, 

entrelinhas aí, tenha uma resposta pra alguns, alguns que ainda insistiam com... com... 

como é que é... a arte é a expressão do belo, um negócio assim. E o... não vai dizer que 

o Jato de Amor, o Jato de Amor não, o Apocalypsis era belo, era muito escatológico né.  

 

Édio – Ali o processo de criação foi... 

 

Venera – (completando) é que tinha beleza. 

 

Édio – Legal... Eu curti porque eu liguei com uma... com aquele aforismo 341 do 

Nietzsche, que abre O Jardim das Ilusões, não sei se tu lembra, fala disso também, é 

mais ou menos isso, o momento mais belo da arte é quando ela é criada. Ele pergunta o 

quê que tu é afim de repetir se tu fosse obrigado a repetir eternamente, se tu ficasse 

preso num eterno retorno, e tu tivesse que voltar, o que tu voltaria. Dessas cenas todas, 

que foram cenas intensas do NuTE, que cenas são essas que valeria à pena voltar? 

 

Venera – É, não, justo eu revoltar, talvez não voltar, revoltar no sentido de revolução, 

pra voltar de novo com outra coisa diferente, e não voltar de novo com o igual... 



 

Édio – (completando) com a mesma coisa... 

 

Venera – É, é uma revolta, de revolucionar e também de vir com a gana, pra não, fazer a 

cópia nova, aí eu acho que não vai ser belo. É... O Pépe, por exemplo, montou um 

espetáculo, pelo menos na época que saiu do NuTE, montava uma peça e ficava assim, 

cinco anos em cartaz quase. O Apocalypsis, na época, ele tava também já uns quatro, 

cinco anos. Meu, aquilo ali já tava cansando, entende, já era muito tempo do mesmo 

teatro, mesmo teatro. Eu não sei como é o tesão do ator, mas por isso eu não sinto tesão 

de ser ator né, meu, ir lá e fazer de novo aquela cena, e de novo... entende, eu não sinto 

aquele prazer de tá lá fazendo isso. E já o ator tem essa... depois que ele já domina 

aquela situação, aquela cena que ele tem que representar né. Então eu acho que ele tem 

que renovar cada vez a intenção pra ele não ficar, chegar lá e abrir o braço, olhar pra 

cima em quarenta e cinco graus, revirar os olhos e dizer “eu morri”... 

 

Édio – Risos... 

 

Venera – Alguma coisa assim né... e pô, tem que ser muito... 

 

Édio – Mas do teu barato, do processo de montagem, uma cena que tu curtiu muito, 

tenta puxar pela memória aí, essa cena... uma montagem dessa, ou daquela, ou daquela 

outra peça foi porrada, isso foi intenso... 

 

Venera – Ah, mas tu ta te referindo a um momento do belo ou um momento pra copiar 

uma coisa de novo, não entendi o que tu queria... 

 



Édio – Não. Na história do NuTE né... a frase é assim “o momento mais belo da arte (da 

obra) é quando ela é criada”. Então, nesses teus momentos de criação... eu to 

procurando uma cena de criação... 

 

Venera – Eu acho que eu não vou nunca conseguir declamar o poema, mas eu escrevi 

um poema de... cabe todo numa folha de papel, mas ele é de várias páginas, ta dentro da 

Carambola. Ali eu faço uma espécie de descrição desses preciosos momentos que são 

vividos e revividos no teatro. Não só lá no momento da luz, holofotes e público, mas 

também do ensaio. Meu, o poema é muito lindo e explica bem isso aí. Eu vou te 

arrumar uma cópia desse poema.  

 

Édio – Quero muito, como chama? 

 

Venera – É... Boram Lá. 

 

Édio – Boram Lá? 

 

Venera – É. Carambola eu fiz vários trocadilhos com as sílabas, multiplicações 

possíveis de alterar sílabas é sessenta e quatro, tu consegue sem repetir. Então um deles 

fica pegando o Bo, e o lá, do carambola, dá esse poema, Boram Lá. Esse Boram Lá, na 

minha explicação etimológica da palavra, que cada neologismo criado ali tem uma 

espécie de dicionário explicando, o quê que é Boram Lá, é a coisa que fica borrada lá, 

longe, talvez na nossa mente, as coisas que se Boram Lá. Bem legal esse poema, tu 

lembra? É... esse poema ficou, nos últimos tempos aí do NuTE, ele ficou pregado na 

porta lá pra todo mundo ver, meses, anos...  

 

Juliana – (???) 



 

Venera – Não (?) era da Czeckus, aquela coisa lá do moro, o bobo no morro... O Boram 

Lá. A mula, olha só, vou tentar lembrar do poema pelo menos um pedaço: “Essa mula 

que passa carregada de não sei o quê lá, ela não lembra e nem esquece de momentos que 

ela carrega em si”. Tem uma brincadeira que o ator é uma mula, né. ele monta o 

personagem e carrega na sua mula. Então essa mula que passa abarrotada, carregando 

recordações ou momentos, começa assim o poema, e vai terminar com ela passando, a 

mesma mula no final. É um poema bem legal, eu fiz mesmo pensando assim  nos 

problemas todos que é o ensaio, que é o momento que a gente briga, o momento que a 

gente curte a descoberta de alguma coisa, né, a idéia de buscar de novo aquele momento 

ta bem claro, o poema... eu gosto muito.  

 

Édio – Qual foi essa viagem de deixar na porta do NuTE? 

 

Venera – É que eu fiz dedicado ao NuTE esse poema, e a uma em especial, a Czeckus, 

né. Eu tinha assim uma fissura com ele, e ela, não dava certo muita coisa assim. Ela é 

muito grossona, matutona assim, e eu... num dos rompantes ali de chega pra lá 

Alexandre, depois pra poder chega pra lá pra ela, botei isso ali, mas eu não fiquei preso 

só a... a ela entende? 

 

Édio – A ela? 

 

Venera – À Juliana Czeckus, com a... com período aqui da Juliana Teodoro. A gente 

praticamente ficou o trio assim jogando tudo lá no NuTE, era... éramos nós. Tinha o 

Carlinhos ainda. Mas era mais nós três assim, tudo que ia ser feito no NuTE era... tipo a 

diretoria... risos...  

 



Édio – Numa fase final ali, tu comentou lá na praia, que até a mãe da Ju deu uma força e 

tal, que a idéia era continuar o NuTE... Como é que foi isso ali Ju? 

 

Juliana – Ah, na verdade a minha mãe sempre me apoiou né, porque eu fiquei dois anos 

desempregada assim, e só trabalhando no teatro, cheguei a dar aula ali no NuTE 

também. E daí a gente fazia de tudo ali pra dar certo, parte de figurino, a parte di 

limpeza, e tinha que limpar, todo mundo tinha que ajudar assim... e tipo, u e a Czeckus 

tinha uma coisa de juntar pessoas assim bem forte, quando tinha os espetáculos os 

outros iam cada um pra um lado, e a gente não a gente ia ó, tu faz isso, tu faz aquilo, faz 

aquele outro, pra montar, porque era a gente que montava cenário, que montava 

figurino, não tinha assim, contra-regra,  não existia isso na nossa época. Então na 

verdade eu e a Czeckus encabeçava e convidava outras pessoas, e o pessoal vinha, e 

nessa a minha mãe também veio ajudar. A gente conseguiu também bastante doação de 

figurino, conseguimos bastante coisa pra parte de produção, o que eu sempre gostei, 

nunca gostei muito de atuar, eu gostava mais... a parte de atuação assim que me 

empolgou muito foi a Estéreo Cena, que acabou não vingando ali, mas foi a parte onde 

eu curti. Mas a parte de atuação normal, básica assim, eu não curtia não, daí onde eu 

trabalhei um pouco com a parte de sonoplastia, até ganhei um prêmio de sonoplastia né, 

com o Carlinhos, é... a parte de produção, de ir lá e conseguir material, eu gostava dessa 

parte, da parte de cenário também, curtia pra caramba. E assim, o pessoal ajudava, ali no 

NuTe, uma coisa legal era que todo mundo apoiava, né, a gente fazia... era aluno mas 

tava sempre lá, era como se fosse a casa assim, tava lá dia e noite praticamente... 

 

Venera – É verdade né... Eu também chegava lá assim meio querendo parar, mais 

envolvido, voltado pra outras coisas do que o teatro, chegava lá, tudo revirado, eles 

pintando, fazendo mudança, tirando tralha, também tinha muita tralha, as coisas que 

tavam no chão, tavam penduradas em cabides, a sala de aula toda repintada, janelas 

lavadas, coisas que o pessoal do teatro não fazia, a faxina né, aí, pô, a sala ficava um 

brinco... coisas assim que iam fazendo, que... o que talvez foi a pergunta né. E a... só 

que ali vocês não eram mais alunas né, meu... já tavam lá, eram... patroas... risos... 

 



Juliana – É, a gente já tava... é que, foi assim, não foram tantos anos eu acho quanto o 

Giba passou no NuTE, quanto o Carlinhos passou no NuTE, só que a gente tava 

intensamente ligadas no NuTE, ia pra lá de manhã e ficava até de madrugada.  

 

Venera – Não, não. Isso eu queria aproveitar e colocar, desculpa... depois é melhor eu 

poder não ta perto né, pra poder a Juliana falar, mas assim ó, safras, que a gente 

chamava. Começou o NuTE, de repente tava Álvaro lá, pá, todo dia, tava o Wilfried lá, 

todo dia, e eu não, mas eles tavam lá. É uma fase, uma safra, e eles tocaram o NuTE 

durante um ano ou dois. Depois tem uma fase, vamos dizer, chega o Giba, ta todo dia lá, 

o Álvaro não tava mais, o Wilfried não tava mais, mas ta o Giba lá, tava o fulano, 

sicrano, e depois vem a fase ali, vamos dizer, citou o Pépe, vamos dizer, durou talvez 

um pouco mais, quatro anos, cinco, com o Pépe, Giba, o Aparecido, Carlinhos, o 

Carlinhos, porra, muito tempo... 

 

Juliana – O Carlinhos ficou bastante... 

 

Venera – Mas ele também vinha e também dava as... tipo maré assim, também dava as 

sumidas, desgarrava e voltava. Teve a fase do Paulo Camargo, pá, pegou. É... são várias 

safras onde a gente tentava sempre abrir caminho, mas nem sempre dava pra abrigar 

todo mundo, né... pô, às vezes a safra era tão grande que não tinha... tinha que montar 

um espetáculo urgente com isso ali tudo senão vão se desencantar, não tinha mais pra 

onde ir. Não tinha grupos na cidade pra poder agregar. Aí, vamos dizer, é o exemplo, lá, 

o semifinal, tem aquele pessoal de... aquelas meninas gêmeas, aquela turminha do... 

quando tu era aluna... ali também veio mais gente junto, o próprio Cadu, a Mariana 

Quinto... veio vindo aquilo tudo, não era mais aluno, nem pagava mais mensalidade, 

eles eram colaboradores, artistas da casa. E depois, o final mesmo, quando a gente vai 

chegar assim no último ano, daí praticamente só nós três... e o final mesmo, só nós dois, 

e no final mesmo era só eu fechando a porta.  

 

Édio – Risos... com o poema pendurado... 



 

Venera – Ah, não, esse poema bota... olha, o NuTE deve ter sido 2002 né, que a gente 

chegou ao final... esse Carambola eu fiz em 1999. O poema deve á pregado naquele ano, 

ou comecinho de 2000. Então deve ter ficado uns três anos esse poema ali... 

 

Édio – Três anos? 

 

Venera – Na porta... não foi? Até que limpava, arrumava, repintava a sala, e o poema lá. 

Quer dizer... é né, acho... Eu só quis dar um adendo ali do caso... quer dizer, olha, a 

Juliana fala, primeira, segunda, terceira fase, praticamente igual pra todos, só que, 

alguns da terceira fase já não era aluno, ele tava estudando mas não pagava , não era 

chamada, e vim lá pra aula, já era, tava aponto de atuar, era a produção do espetáculo, 

era... 

 

Juliana – É, e isso era uma abertura legal que tinha no NuTE, não sei se hoje com a 

escola do Pépe ali existe essa abertura.  

 

Venera – É, não por deficiência né, mas é a estrutura que nós montávamos né.  

 

Juliana – É, fazia parte do... como se fizesse parte do NuTE, as pessoas que tavam ali 

montando o espetáculo e coisas assim, se sentiam... como a Cris falou aquela vez, que 

ela foi lá pedir pro Pépe pra participar da montagem e o Pépe disse “ah não, não pode, 

só se for aluno”, ela disse “meu, mas eu já tenho uma bagagem de teatro muito grande, 

eu não vou começar, queria começar numa montagem, e coisa assim”, daí isso ali no 

NuTE a gente tinha, uma abertura bem bacana que... era aluno e depois existia uma 

terceira fase, uma quarta fase, onde também existia um crescimento, isso é bacana 

também. 

 



Venera – É, olha só, aberta ali... A Julia, vamos dizer, em 1997 começou, em 1998 taria 

entrando na segunda fase. 1998 tem Cio das Feras, tem A Morta, tem... 

 

Juliana  O livro do JOTE-Titac também... 

 

Venera – Os Jogos de teatro, representado o NuTE, que ali no final a gente entrou como 

o grupo do NuTE né. Tem O Teatro da Terra, é... e só voltar ali... O Cio das Feras era, 

cada duas semanas tinha ma apresentação, era... Meu, o currículo da Juliana na hora que 

nós fomos nos inscrever pra um trabalho, o dela em cinco anos tinha bem mais coisas 

que o meu em dez anos, tinha que botar trinta nos ali pra começar a ganhar dela, quer 

dizer, fez muita coisa em quatro anos né, de 1997 a 2000... 

 

Juliana – É... tava uma safra legal, a gente produziu bastante naquela época... 

 

Venera – Era muita coisa, não tamo falando aí de dez anos de carreira dela, no NuTE ali 

ela começou, vamos dizer, em 1998. 1999, 2000, 2001... três anos, em 2002 já não tinha 

mais nada. Em três anos vê o currículo dela de teatro, não sei se eu esqueci algum... 

 

Juliana – É, dá uns quatro anos, porque eu comecei em 1997 né.  

 

Venera – É, mas 1997, o primeiro ano ali é aluna mesmo... 

 

Juliana – É, três anos pode-se dizer.    

 

 



 

Arquivo 04 

(...) 

Édio – Sobre a tua coluna no Santa Catarina. Num determinado momento nessa coluna 

tu escreve uma série intitulada “Em busca de um teatro...”. São aproximadamente vinte 

artigos, destes a metade falam sobre Grotowski... 

 

Venera – A metade? 

 

Édio – É, aproximadamente. O próprio título da série vem do “Em busca de um teatro 

pobre”. O teu teatro poderia ser chamado de Grotowskiniano? 

 

Venera – É, hum... Grotowski tentou levantar a teoria do teatro, mas ele, tudo que ele 

conseguiu foi através de um colaborador dele, que é o... que escreveu esse livro, fez a 

compilação de “Em busca de um teatro pobre”. O bom do Grotowski foi o Eugênio 

Barba. Então mesmo falando de Grotowski, como tava mexendo na época com uma 

coisa que ninguém queria saber, porque era uma novidade, parecia assim como se fosse 

uma modinha, era considerado como um teatro que não deu certo, isso não funciona, 

pelo que parecia. Então, eu tinha aquele chicote toda semana pra bater nas minhas 

costas, escrever, uma coisa que pra mim era árduo né, sempre foi árduo escrever. 

Então... o Jornal não tava me dando aquela tesão de fazer. Aí eu pensei, puxa, vou fazer 

uma coisa que pode vir a ser útil pra mim, vou tentar escrever uma espécie de um livro, 

depois é fácil de montar ele e sai um livro. Eu tava muito envolvido em teoria naquela 

época, e aí, tentei fazer, numa linguagem de bem fácil assimilação, tentar explicar esse 

teatro que eu tava buscando, tentando dar assim tipo a carta de alforria do NuTE, porque 

que ele fez aquilo tudo. Eu acho que naquela época já tinha essa esperança assim de ta 

traçando o porquê, não era um manifesto, não era um regulamento, era assim, traçando 

um perfil de tudo que a gente tava experimentando naquela época, e pra que esse teatro 

não ficasse só uma coisa chamada de teatro experimental, eu fui embasando, me 



embasando nas montagens que eu já estava fazendo e as que eu fui fazendo depois. 

Tudo isso já era, não vou dizer premeditado, mas já era consciente, havia uma 

consciência no que eu tava fazendo. Naquela época eu trouxe o Lume pra cá, eles 

também eram os primeiros no Brasil a ta mexendo com esse tipo de teatro. É um teatro 

antropológico. Tive que passar por Grotowski porque era a base da possibilidade de um 

ator ser útil em cena sem um monte de truques, e sim buscar através dele, material pra 

ele mesmo estudar. Antes de Grotowski, pode-se dizer assim, a grosso modo, que o ator 

só podia fazer... estudar teatro se ele tivesse um texto na mão pra decorar e... e quando 

tinha um texto sem fala era um terror, “como, eu só tenho tuas falas nessa peça toda?”. 

Era uma coisa horrível. Então com isso a gente conseguia ter argumentos pra colocar 

pra os alunos. O pessoal que vinha conversar com teatro... com a gente, “não, tu podes 

estudar teatro, o texto é a última coisa que tu coloca, primeiro tu tens que despertar 

pontos criativos teus, ali é que tu vai te alimentar, e não é só o psicológico, o emocional 

que é a tua fonte de inspiração”. Aí o Grotowski foi o primeiro assim a conseguir 

colocar exercícios específicos pra essa chance, não que outros não fizeram isso. Teve 

profetas como o Artaud, que profetizava isso mas não conseguia botar em prática 

totalmente, não tinha um método ou, como é que é, essa... esse ponto de apoio pra poder 

conversar sobre isso, mas já era sentido possível. E daí com o Eugênio Barba decifrando 

essas coisas pra nós e pra ele, e muitas coisas ainda não sendo essas leis, mas elas sendo 

pontos de apoio muito fortes. Com isso eu tive que passar por eles pra chegar ao ponto 

que eu iria concluir se o Jornal continuasse me obrigando a estar lá toda semana com a 

notinha, eu ia terminar contando, eu ia escrever um livro eu acho pra vida inteira ali, 

entende? Mas tava perto, uma das últimas matérias é “O NuTE” né, e daí eu to abrindo 

mesmo pro Estéreo Cena, se tu compara o texto com o que eu falo hoje, tu vai ver que 

era... Quer dizer, havia uma consciência. A hora que eu vi que falar de teatro numa 

cidade que já teve um apogeu, com um Festival Universitário, com as pessoas 

impressionada com o que dá pra fazer com o teatro, vencendo, os do contra vencendo e 

dizendo que isso é só um bando de veado, que isso é só uma semaninha que vem todo 

mundo fazer férias, vem pra cá pra discutir teatro e ainda ganham pago, fica... tinha 

muita gente desmerecendo o trabalho que a gente tava lutando pra tornar 

conscientizante né. Então, ali já era uma fase de declínio do... do... vamos dizer, 

experimental, não é, e onde tava subindo a fase de conscientização, mas os que não 

entendia, não queria conscientizar, queriam guardar talvez o pouquinho que sabia pra... 

o seu próprio segredo de artista, ficavam manipulando a opinião pública e dizendo que 



não era teatro, que o teatro tem que ir lá e coco-roxo, subir no palco e fazer direito, 

porque esse é a... como é que é... a chave do sucesso, é talento né. Então... Nós 

tínhamos um projeto chamado Teatro Para Todos, a idéia era, usando Viola (?) e mesmo 

Augusto de Campos, eram exercícios para atores e não-atores com vontade de dizer algo 

através do teatro, né, que isso é um termo bem do Teatro Invisível que o Augusto Boal 

colocava né. E era essa a coisa que nós távamos batalhando, e eu acho que serviu muito 

tempo, mas é... era ainda muito novo na época né, era uma coisa que... a pressão do 

teatro global, do famoso, do talentoso, era muito mais... o romantismo, a coisa era muito 

grande... 

 

Édio – E continua seno, e vai ser sempre assim... 

 

Venera – É... tanto que hoje o teatro de Barba aí, o Terceiro Teatro que a gente chamava 

na época né, ele mesmo chamava, hoje virou... como é que é... um curso comum aí né... 

Muito legal, eu e a Juliana, depois de um tempão afastados do teatro, os dois com... um 

negócio no olho, como é que é? 

 

Juliana – Conjuntivite. 

 

Venera – Conjuntivite. Fomos lá fazer um curso com um dos alunos do Barba, o cara do 

(Odin Theatre?), pessoal que ralou, e tava buscando o teatro deles, ele veio dá aula aqui 

pra gente, entende? Contato direto com eles, só que a gente não pôde ir muito perto 

porque tava com conjuntivite, então ficava os dois assim meio atravessado na sala. Isso 

pra nós naquele momento assim foi “meu, que delícia ta vencendo essa fase, ela ta 

chegando, ela vai acontecer”. E daí não levou mais um ano ou dois, veio o Simione, 

reapresentar os trabalhos dele de estudo de ator sem texto e sem... e aí ele fez a 

demonstração dele, convidou a gente, lembramos muito da época, ele confessou que foi, 

o primeiro curso era o nosso, ele veio dar aqui, mandar o release, aquela coisa “meu, 

eles tão fazendo curso, vamos pegar logo que senão a gente fica pra trás”, e na verdade 



nós fomos os primeiros, aqui a primeira vez. Mas só foi falar isso uns dez, vinte anos 

depois.  

 

Édio – Num desses muitos artigos sobre Grotowski tu diz que Grotowski junto com a 

equipe do Teatro Laboratório, observa que aqueles que os procuravam queriam sem 

dúvida uma resposta a uma mesma questão, procuravam algo, entre aspas, citando agora 

o artigo, “Procuravam algo que nos é apresentado, algo que entre nós é parental. Assim 

Grotowski e o seu teatro pobre nos definem a relação de seu público, e seu programa, ou 

idéia básica de trabalho: o que fazemos está em relação com a prática, mas talvez ainda 

mais com um certo estilo de vida, de buscas, de pessoas, de encontros, falando 

francamente é uma questão que formulamos a nós mesmos sempre, como a gente 

poderia viver, como se poderia viver se em lugar de representar não se representasse, se 

em vez de ocultar a gente não se ocultasse, justamente o inverso daquilo que se faz no 

teatro e na vida”. Essa não representação, essa busca por um teatro não-representativo, 

por uma vida não-representativa, esteve presente de algum modo no NuTE? De que 

forma e o que se pretendia com isso? 

 

Venera – Hum. Primeira coisa, essas frases aí são lindas, mas não são totalmente 

minhas, elas são pinçadas de próprias... citações do próprio Grotowski ou do Barba né, 

que eu vou colocando ali no texto, por isso é muito... 

 

Édio – Te digo do meu fascínio de antemão porque quando eu li isso aqui eu fiquei 

enlouquecido, a Lili assistindo eu lá arrumar as coisas, porque isso aqui cara, é 

completamente Deleuze. Então há um diálogo entre os dois aí que pra mim... não tinha 

clareza nenhuma, e agora lendo as tuas, tuas pesquisas, teus escritos sobre Grotowski, é 

uma proximidade absurda assim. Que queria ter trazido pra ti... vou fazer uma cópia do 

Nietzsche e a Filosofia, que é um livro dele, que ele fala sobre... exatamente isso assim, 

só que se Grotowski chama de verdade cênica, pra Deleuze é processo de diferenciação, 

mas é exatamente a mesma coisa, impressionante... 

 



Venera – É... eu confesso que Deleuze pra mim só começou a ser um nome possível no 

meu cérebro depois de te conhecer, porque eu nunca li nada sobre. Tinha no máximo... o 

que... o próprio Nietzsche, ou então algo um pouquinho mais moderno, o Baudrillard, 

coisa assim né. mas também é coisa bem atual, tava ali nos anos 80, não tinha tanta 

possibilidade de contato com essas vanguardas né, lá... eles publicando manuscritos 

ainda né. bom, vou te dizer primeiro que nessa época, por exemplo, o Faleiro já estava 

em Blumenau, e foi um dos fornecedores né, dessas drogas aí, ele que trazia muito 

dessas informações, ele era o primeiro traficante bom que eu já vi, risos, ele trazia 

coisas que tava frescas pra todos nós, inclusive pra ele, e ele como... tanto tempo 

vivendo na Europa, foi um dos eleitos aqui no Brasil pra ter um encontro com Eugênio 

Barba em São Paulo, e pô, o bicho com uma mala, e nós na rodoviária “tchau Faleiro”, 

entende, levando ele pra, como assim, o único contato que a gente teria com a figura 

que a gente tava conhecendo, muito por intermédio dele mesmo né, do Faleiro, e 

também por Maria Clara Machado, com os Cadernos de Teatro, né, essas coisas, que 

vinham... (...) Ele foi fazer esse curso, e ele conta pra nós, ele também escreva e sempre 

teve contato com os teóricos, conhece bem o (Sabato Magaldi?), pessoal que escrevia 

teoria do teatro no Brasil, e ainda escreve, de certo, hoje né. Então ele voltou pra nós 

contando assim, “meu, chegou uma hora, o cara começou a bater na...”, isso é palavra 

minha né, não sei se ele bateu na mesa, mas dizendo “pô, vocês não fazem teatro, todo 

mundo parado com um papel na mão fazendo anotações”, é que infelizmente a 

coordenação chamou um bando de teórico, e não tinha nenhum ator, e o cara veio lá pra 

trabalhar com ator, não queria falar de teoria, e tava todo mundo encostado nos cantos e 

anotando, não tinha um cristo pra carregar a cruz do Barba... risos... Então, era umas 

coisas assim que é... como é que é... criado uma massa, uma pasta assim, que não 

frutificava, a coisa era invertida né, tava invertido. Então tinha m monte de gente pra 

escrever, pra divulgar as idéias do cara, mas não tinha ninguém pra entender o que ele 

queria fazer. Então, entre outras... isso aí o Wilfried tava junto... tem... eu acho que... 

Dennis Radünz, dá pra conversar com ele sobre essas coisas, o quê que era o Grotowski, 

o quê que era Barba. Bom, aí saiu uma publicação da Inacen, que era o Instituto de 

Artes Cênicas do Brasil, Ministério, Inacen, e ali publicações né, anotações de um, de 

outro, cada um escreveu uma coisa, apesar de não ter atores, mas saiu, pelo menos, o 

texto. E aí, pelo que a gente saiba o Barba saiu daqui “porra, um país desse tamanho 

sem ator”, só tinha teoria... risos...  



Bom, e eu, por meu lado, talvez um ano depois escrevendo essas coisa que eu tava 

lendo e estudando, contemporizando né. Pra... tentando passar aqui, tipo multiplicando 

as idéias. Então, acho que pelo que pelo que tu perguntou, se não ta respondido, eu acho 

que é por aí né que taria... A última pergunta que tu fez foi o quê? 

 

Édio – Essa coisa do não-representativo, de procurar por uma vida... É muito forte no 

Grotowski isso assim de se limpar. Então não é você procurar um modelo, um caracter, 

não é você procurar um tipo para representar, é na verdade limpar, limpar, limpar, 

limpar... Aí o momento que você consegue se... entrar nesse zero, aí você pode subir no 

palco e aí sim você tem uma verdade cênica, mas se você “ah, eu vou fazer um 

cachorro”, e aí você quer imitar o cachorro, e a partir da mimese dele querer achar o 

psicológico do cachorro, ta-ra-ra... não, então aí você ta tentando entrar no estereótipo, 

que é justamente do que ele tenta sair, ele tenta uma fuga à representação, né, ele tenta 

procurar uma coisa que não é o representativo, e essa coisa não ta necessariamente 

ligada ao teatro, ela tem a ver com a vida né. Então, quê vida, como viver, a pergunta é 

essa. Como viver, como experimentar a vida, daí... no final a questão seria um pouco 

essa, existia esse clima no NuTE, se perguntava sobre isso, havia um... 

 

Venera – É... hum... algumas coisas intuitivas, outras nem tanto né, algumas forçadas, 

através de estudo né, aí tu compreender e fazer. É... falar primeiro do meio forçado. 

Esse forçado é quando tu se educa, tu quer se controlar pra entender o negócio. Então, 

eu usando algumas palavras deles na época, que é o ator santo, o teatro pobre, o quê que 

é ator santo, o quê que é teatro pobre. Primeiro, se tu não compreender o que ele ta 

pedindo ali, ou sugerindo, tu não tem recurso nenhum pra chegar a isso na prática né. 

Então, primeiro viria, no nosso caso, como nós estávamos traduzindo a coisa, a gente 

tinha que primeiro se educar e depois descobrir, e eles tavam tentando, e sempre 

pregaram isso, descobre e depois teoriza né. Como é que a gente vai procurar o teatro 

pobre? O teatro pobre, a palavra mais, a maneira mais fácil de explicar essa expressão, 

não é uma palavra, é um... teatro pobre, pobre o quê, é pobre de recursos exteriores, é 

não usar o figurino, a maquiagem, a iluminação como um adereço seu, pro seu 

personagem, pra sua atuação. Então é pobre, pobre de recursos exteriores, ficar em ti o 

máximo, tu como ator, usar a roupa que tu ta ali resolve, tentar chegar, vamos dizer, a 



esse exemplo: mais é mais, pobre, vai lá e vai tirando todos imitação de... Silvio Santos, 

isso é um cacoete, uma riqueza que tu põe pra ti, não... apobrece disso, não vai atrás da 

mimese, não vai imitar o cachorro, vai atrás de ti que tu acha o teu cacho, sabe? Não é 

imitando. Havia a riqueza do ator de “ah, eu vou sair na rua e vou andar atrás dum 

manco pra fazer o meu mando”, então não é isso que o teatro pobre prega, entende? E aí 

vem o ator santo, onde ele consegue realmente empobrecer total, né, ele se despe de 

todas as... os truques, e ele fica puro. Isso é um ponto de... extremo pra alavancar a 

teoria, pra... pra quem começar a estudar o que eles tavam propondo ter um pé, eu 

considero, entende? Então... esse apresentar, representar e estar em cena são diferentes 

descrições de um ator que ta imitando, de um ator que ta se baseando e de um ator que 

ta fazendo a criação dele, né.  

 

Édio – Isso era forte no NuTE, havia um NuTE filosofia, haveria uma aura... 

 

Venera – Sim, também havia, por exemplo, duelinhos, como... de teorias né. “Ah, pô, o 

que vocês tão fazendo é Grotowski, é Barba, eu vou fazer Stanislawski”, tinha os 

revolucionários. Ou então os revoltados né, que se voltavam pra trás, e os que tentavam 

revolucionar e ir pra frente. Então tem o ir pra frente, pra trás, eram formas que iam 

sedimentando, então tem montagens diferentes, porque infelizmente era uma escola que 

tinha que nos alimentar, tanto de pessoal, como financeiro, e como resposta social... 

 

Édio – Assim, Alexandre estaria pra Grotowski como... Silvio estaria pra Brecht... 

 

Venera – É, e como os alunos estavam mais pra Rede Globo do que pra Grotowski ou 

fazer um ator pobre, entende? Às vezes ficavam horrorizados né “como!”, entende? O 

cara vai se inscrever numa escola de teatro pra andar semi nu e fazer coisas só... sons 

guturais, em falar um poema do Fernando Pessoa ou... né. Então quebrava muitos 

sonhos. Havia muito aluno que não se esforçava a uma outra tomada de postura, então 

não dá pra dizer que tem três, quatro Alexandres, ou diversos Pépes, ou Gibas, ou 

Wilfrieds, não. A gente tinha que ter uma responsabilidade social, atingir a esperança 



das pessoas que nos procuravam, e aí a gente pinçava e convidava um e outro 

maluquinho que topava fundo a coisa, sabe. 

 

Juliana – É, isso eu acho que é muito forte no NuTE, essa parte... pelo menos eu 

comecei a curtir o Brecht né. Até a pesquisa que eu fiz na segunda fase acho que, acho 

não, Foi sobre o Brecht, e... difícil de assimilar também, naquela época né, hoje PE 

muito mais fácil. Mas eu curti um monde Grotowski, Eugênio Barba, até o livro dele eu 

tenho lá em casa Viola (Spolien?) também. Existia no NuTE uma coisa diferente de só 

dar aula, e acabou a aula, sabe. Só que não era isso pra todos, era assim quem era afim 

de ficar, que era afim de ouvir, tinha assim sabe, uma abertura. E isso com o Alexandre 

foi muito forte, de ate a nossa ligação foi ficando mais forte a partir daí. Porque não era 

assim aluno e professor, aquele distanciamento existia uma coisa de querer passar algo a 

mais pro aluno, só que isso vai de quem quer aprender e quem não quer. Teve pessoas 

que passaram por ali, fizeram a segunda fase e deu, e tem pessoas que foram adiante 

nessa história toda, e essa parte corporal, essa parte do Grotowski ali, do Eugênio Barba 

era muito forte no NuTE, eu pelo menos peguei isso ali muito forte assim, era o que eu 

tava curtindo. 

 

Édio – Dá pra dizer que o NuTE mudou a tua vida, que tu tava... que ele te transformou 

em outra, NuTE te fabricou da forma como tu...  

 

Juliana – Não. Ah, é... risos... o Seu NuTE sim, risos... Não, mas eu digo assim, 

artisticamente, pensando artisticamente o NuTE pra mim foi muito importante porque 

eu não tinha visão nenhuma, eu fui procurar o NuTE porque eu era muito tímida, não 

tinha assim, pra falar, pra... sabe? Eu disse “ah, vou fazer teatro pra ver se me solto um 

pouco”, e eu me soltei legal assim, apesar de eu nunca ter gostado de atuar, atuar pra 

mim sempre foi algo mais difícil. Agora, atuar na Estéreo Cena pra mim era algo muito 

forte, assim que me fortalecia, que me fazia sentir  bem, e ao mesmo tempo me fazia 

pensar “meu, o que é que nós estamos fazendo...”, uma vez até perguntei pro Alexandre 

pra quê tudo isso, porque a gente estudava opostos né, vetores opostos, a gente estudava 

o corpo assim, a gente tinha um controle sobre o corpo, e a parte de teatro, a parte de 



texto, vinha... ela saia, ela fluía, na verdade a concepção da cena fluía a partir do 

momento que tu tivesse o domínio do corpo, aonde eu acho que é muito disso que ele 

tava querendo falar ali do Grotowski né, do ator puro, e coisa assim, é o domínio do 

corpo, não é assim simplesmente ir lá e fazer a cena sem saber o que tu tais fazendo, 

existia todo um trabalho corporal, um trabalho físico, que tu conseguia movimentar uma 

mão lentamente e a outra mão veloz, existia um processo de que “ah, to representando 

aqui algo bem singelo, e do outro lado algo feroz”, o mesmo ator ele tinha essa 

personalidade, essa dupla personalidade, e às vezes até mais. E isso ali no NuTE, na 

parte que eu estudei e que eu me engajei ali, meu, foi muito bacana, isso era muito forte, 

muito forte mesmo. Lógico que a gente tinha todo o trabalho de iniciação né, primeira 

fase, segunda fase, que isso é comum, é natura, que tu tenha que entender qual é o 

processo do teatro inicial. Mas existia fitas, existia a biblioteca do NuTE, meu, o que eu 

já li de livro lá daquela biblioteca... a gente tinha onde ir buscar informação, que é 

diferente. Hoje em dia eu vejo, fazendo faculdade, tu vai pra aula, tu não tem assim 

alguém, um instrutor, alguém que tu possa conversar, alguém que troque uma idéia, 

alguém que te inicialize em alguma coisa sabe? É diferente, a gente vai pra faculdade, tu 

vai lá, estuda aqueles livros que eles dizem que tu tem que estudar ali e pronto, se tu não 

ta dentro daquele gancho ali tu não passa, né. E ali no NuTE a gente tinha um gancho 

que puxava outro, que puxava outro, né, e que quem foi à fundo e curtiu essa fase ali, 

vai adiante com certeza.  

 

Édio – Uhum. Voltando à pergunta... uma das primeiras lá que eu fiz sobre a Variante 

Woyzek-Mauser, aquela idéia do indivíduo em confronto com a sociedade. Havia no 

NuTE uma idéia de uma transformação social, havia uma coisa assim de dar a vida das 

pessoas, algo do tipo assim, a partir disso a gente pode fazer algo melhor, podemos 

viver melhor, podemos viver de uma outra forma. 

 

Venera – Hum... Variante Woyzek-Mauser foi escrito por Jorge Büchner e o outro texto 

Heiner Müller, lembrei agora. Olha, é... o Álvaro hoje contou assim “meu, tava perto de 

Penha, eu acho que o Wilfried mora por ali”, não sei o quê, “meu, eu lembrei da praia 

que nós começamos a freqüentar com os grupos de pantomima”, ele o Wilfried e a 

turma, iam pras praias, ficavam lá meio acampados e faziam uns laboratórios... Então 



era meio comunidade, ou coisa assim, que também era meio pós hippie né, tinha. Meu 

pessoal, a gente saia, ia... geralmente quando ia apresentar em outra cidade acabava 

ficando todo mundo num alojamento e transformava aquilo numa espécie de 

comunidade. Existe uma filmagem aí que nós não botamos nos DVDs, é uma noite 

nossa ali. É só a câmera na mão e começamos a filmar, a turma bebendo vinho, e a 

gente vê ali as pessoas muito... uma ligação pós artista sabe, as pessoas faziam amizade 

né, e tinha uma espécie de vivência diferente né, uma coisa meio que saia desgarrada da 

realidade.  

 

Juliana – É, era estranho assim, a ligação com o NuTE era muito forte, eu acho que 

quem participou assim ativamente da escola né, via aquilo como uma continuação da 

família assim, era como se precisasse daquilo sabe, como se fosse uma essência assim, 

era algo essencial, era algo que com as conversas, com, e mesmo assim, quando ia pra 

um barzinho conversando, eu sempre fui mais de escutar do que de falar né, só depois 

de alguma cervejinha que eu começo a falar um pouco, risos. então eu sei que eu curtia 

muito assim ficar ouvindo o Alexandre e o Tadeu conversarem, porque saia coisas 

fantásticas assim, imagina, tu ta iniciando numa coisa e tu ver outras pessoas com muito 

mais experiência, com muito mais força ali, te colocando dentro de uma situação, e que 

não era só artística, era natural, era cotidiana, eram coisas da vida, era em relação com a 

política, em relação com a situação que a cidade tava vivendo, não se discutia teatro o 

tempo todo, até porque no NuTE nunca foi envolvido só pessoas do teatro, tinha artistas 

plásticos, né, o Fernando Alex, participou um monte ali do NuTE, tinha músicos, tinha 

teatreiros, arquitetos, então, era uma coisa assim que... era um catalisador de pessoas 

assim, ele diz “ah não, tu faz isso, isso agrega... seria legal pra uma peça, vem cá”, 

outro... E quando saia pra discutir, eu que era mais ouvinte, eu não via ali só teatro, eu 

via ali uma concepção de vida, uma concepção social diferente, com opiniões de 

pessoas diferentes, de vários... arquitetos, músicos, poetas...  

 

Venera – Meu, e a gente respirava arte direto, falava de arte como se fosse a única coisa 

que existisse... 

 



Juliana – Até a gente ia pro barzinho, ficava lá escrevendo poesia, cada um escrevia 

uma frase, no final da festa ali saia um poema... 

 

Venera – É, do... apareceu aqueles primeiros corpo esquisito, aqueles cadáver esquisito, 

cada uma escrevia uma frase, depois montava o poema lá. É... ai eu lembrei, a Juliana 

falando ali. Existia assim a aula, e existia um método praquela aula, o pessoal, o 

programa da aula, e o pessoal assistia aquilo. A gente... ela falou gancho, a gente já, eu, 

principalmente jogava isca, alguns pegavam a isca, ou entendiam a isca, e queriam saber 

mais sobre aquilo, passava sem querer tal frase, ou tal autor, ou tal teoria e ia adiante, 

porque era o prazo da aula, aquele uma hora e meia de aula, três horas. Fazia o 

programa da aula, mas largava algumas iscas pra quem poderia se interessar. 

Geralmente, dois ou três da turma, de dez, quinze, dois ou três ficavam depois 

perguntando “ah, não entendi”, “vamos tomar uma cervejinha?”, sentava lá 

descontraído e ficava mais três, quatro horas batendo papo sobre aquela pinçada, aquela 

isca. Não com intenções sexuais, ou como é que é, alguma coisa por trás, não, era 

simplesmente encontrar mais gente pensando como a gente gostaria que mais gente 

pensasse. E aí discussões, conversas, às vezes até brigas, assim de “tu não entendeu 

nada, tais totalmente enganado!”, um falar pro outro, eu e o Tadeu... 

 

Juliana – É o Tadeu... risos... 

 

Venera – Fazia uns discursos malucos né? Umas coisas até talvez envolvido pela 

cerveja mesmo né. Mas aí era o lado meio... expurgando mesmo né. Só que, como tu vai 

montar um Machado de Assis dentro dessas teorias todas que a gente tava estudando? 

Não servia Machado de Assis. Não tem como tu pegar ali e botar o pai do teatro 

brasileiro, o Nelson Rodrigues, tem muita gente fazendo, mas não cabe, é um tipo de 

teatro psicológico, o problema é muito social daquele tempo, traição, religião, aquelas 

coisas, que nós já sabíamos que não era mais. Nós já estávamos vivendo essa 

desreligiozação que houve né. Essas coisas... essa teoria não serve, essa maneira de 

fazer arte não servia praquele teatro. E aí então é um sacrifício manter, querendo fazer 

arte, era obrigado a ser pedagogo, tu em vez de fazer, experimentar as coisas novas, tu 



era obrigado a ser didata, e daí tu tava louco pra montar A Morta com seis atores, 

fazendo Estéreo Cena e coisa, e tinha que ir lá dá aulinha pra o cara que entrou 

querendo ir pra Globo, e tu falava da Globo de uma maneira não muito simpática, o cara 

saia dali às vezes, na segunda aula não voltava, sabe. Tinha gente que largava a isca, se 

pegou a isca contrária pra nós era até melhor, não financeiramente né, não era legal 

perder aluno, mas pô, a gente ta vivendo... no caso meu ali, ta vivendo numa linha 

muito tênue, de um lado tinha um dinheirinho, e do outro lado não tinha dinheiro 

nenhum, de um lado teria compreensão, de outro lado não havia compreensão nenhuma, 

de um lado tu tava fazendo certo, do outro totalmente errado. Então pô, pra quê, qual... 

nem sempre tudo era pra esquerda ou pra direita, às vezes a coisa melhor tava à 

esquerda e no outro tava á direita, daí ficava lá num desequilíbrio total. Então era 

extenuante também passar o dia todo dando aula e daí sobrar tempo pra depois fazer o 

teu teatro, aquela coisa que tu acreditava. Então, as grandes e maiores montagens do 

NuTE usavam milhões de alunos, como o caso da Morta que foi citado antes, como foi 

o Variante Woyzek-Mauser. Comparado o Variante Woyzek-Mauser com Apocalypsis, 

era só atores, gente que queria fazer um teatro estudado, e o Woyzek-Mauser tinha esses 

seis, sete atores, mais uns dez, doze que eram alunos que tava avançados e que 

precisavam matéria prima pra poder se desovarem. Então porque um Jato de Amo e do 

lado um Cio das Feras, né, porque não tava feliz com o Cio das Feras, porque fazia um 

teatro tão marcadinho e tudo certo. Pô, vai ver quantos atores tinha no começo do Jato 

de Amor. Só que daí era gente que abria seu caminho, pegavam a isca, ficavam dentro, 

mas depois não agüentavam o tranco, e daí a montagem ganhava outra roupa, outra 

remontagem, era outro trabalho. Não dá pra dizer que o NuTE era uma escola de teatro 

experimental ou da Estéreo Cena. Não, não, isso aí era o paralelo, era o (ladinho?) pros 

iniciados, o ladinho pra quem queria fazer algo a mais. A gente tinha que ter esse 

compromisso social, tinha que ter programa debilóide pra TV, porque tinha que ser bem 

bobo, porque senão não iriam rir, senão nós não teríamos mais público, senão não iria 

aparecer mais atores. Então tinha que ter esse marketing né, essa mascaração né. Mas 

é... também porque nós estávamos numa sociedade dramático musical, Carlos Gomes, 

que tem uma certa responsabilidade, nós não poderíamos “cagar” muito eles, entende? 

Eles não gostavam quando a gente cagava eles... risos... Estragava tudo! E às vezes sem 

querer a gente tava cagando né, a coisa... 

 



Édio – Uma definição então Venera. Uma definição do NuTE, o que era o NuTE? 

 

Venera – Ah... Porra, o que era o NuTE... Eu acho que era uma escola de teatro... no 

sentido mais escola de inglês possível, né, de natação. Só que tinha uma chance de uma 

segunda escola atrás, o tempo todo, eu acho que é... 

 

Édio – Uma segunda escola... 

 

Venera – É... Vamos dizer, tu entrar numa escola de filosofia tu vai ser... ir através 

daquele filósofo e segue a escola dele, é diferente, mesmo se tu estudar filosofia ou 

estudar Freud e Jung, por exemplo, dois caras, ou é uma escola ou é outra escola, não é 

verdade? Então o NuTE é no sentido de escola, é mais a escola de inglês, toda escola de 

inglês é igual, não tem diferença, não tinha uma filosofia. Mas a segunda escola que 

tava atrás, essa tinha uma filosofia. Por isso espetáculos, às vezes, tão diferenciados. 

Mas mesmo assim, o quê que vai botar um sujeito em desgraça com a sociedade como 

tema do espetáculo? Vinha, tinha reuniões, chegava o cara da diretoria “porque vocês 

não fazem uma comédia, ou uma coisa que as pessoas se divertem mais”, o cara chega 

pra mim, tava lá meio ano no Teatro como gerente, ele “porquê que vocês botaram água 

de verdade, isso dava pra pintar no chão imitando água”. O cenário nosso... a coisa mais 

terror do livro é a umidade, a água né, daí tinha que ter respingo d’água na minha 

concepção. O cara “não, faz imitado a água, pinta, faz de conta que é o cenário”. Um 

outro teatro, uns nós que a gente tinha que engolir, nem desatar entende?  

 

Édio – Uma coisa que me fascinou no Grotowski também, não tava claro pra mim, é 

essa coisa do método negativo dele, ele vai procurar o que é teatro, aí ele vai 

perguntando: “ah, maquiagem é essencial no teatro?”. Não, ele tira. “A música é 

essencial?”. Ele tira. “O figurino é essencial?”. Ele tira. Vai tirando, tirando, tirando, e 

ele chega no final em que vai dizer: “eu preciso de um ator e eu preciso de público, essa 

relação é teatro”. Aí, é isso que ele chama de teatro.  



 

Venera – Uhum. 

 

Édio – Se a gente usasse esse método pra chegar no NuTE, nós precisamos de 

maquiagem no NuTE? Nós precisamos de figurinos no NuTE? Se a gente for tirando 

camada por camada, o que vai sobrar no final das contas. O que precisava, o que precisa 

ter pra ser o NuTE?  

 

Venera – Tá, tu diz historicamente falando né...  

 

Édio – Sem isso não seria NuTE. 

 

Venera – Quando eu digo que não existe o “Seu NuTE”, tu tá me chamando de “Seu 

NuTE”, quando eu digo isso eu tô realmente tentando descascar essa cebola, tirar uma 

casca. São duas, três cascas. Vamos pegar aí, o NuTE é uma escola de teatro que deu 

aulas e montou espetáculos, isso é o NuTE pra mim. Existem ali dentro trabalhos de um 

diretor que é Alexandre, existem trabalhos de um diretor chamado fulano, sicrano... 

todos. Cada um é diferente, não tava todo mundo igual ao Alexandre, né. Então quando 

eu me refiro assim “o Seu NuTE”, ou então, pô, vamos contar a história do NuTE, é o 

teatro que o Alexandre fazia. Isso eu vejo como uma casca da cebola, separada assim, 

não deixa de ser o NuTE, não deixa de ser uma cebola, só que o quê que é a cebola? A 

cebola é o NuTE, e o que tem ao redor dessas cascas são a parte que tu come, partes que 

joga fora, não vou dizer que uma coisa vai ser jogada fora ou não, mas uma é muito 

mais importante do que a outra. 

 

Édio – Qual é a mais importante do que a outra?  

 



Venera – Se fosse contar a história do teatro de Alexandre Venera aí tudo isso que a 

gente tem falado valeria muito mais do que se for contar a história do NuTE. Eu acho 

que o NuTE é muito mais importante falar com Wilfried, com Giba, com Juliana, com 

Pépe, com José Aparecido, com José Ronaldo Faleiro, né, esse pessoal é muito 

importante pra contar a história do NuTE. E ali até tem uns adendos assim, puxa era 

ainda experimental, aí o Alexandre puxava algumas coisas, aí vamos, pode até 

aproveitar o gancho pra equilibrar a balança senão fica uma coisa assim “meu... lá ta o 

alemãozinho de novo, só ele que aparece”, não, pô, tem tanta gente importante ali. Aí 

acho importante pegar e dar uma guinada e falar bem mais do Wilfried, que é essencial 

pro NuTE né. Não que o teatro que ele fez é totalmente oposto ao teatro que eu fiz, não 

é? Mas através dessas dualidades, opostas, cascas, que se faz a cebola.  

 

Édio – Não dá pra pensar no NuTE como um abacate então.  

 

Venera – Eu acho que não. Aquela... uma semente só e uma casca e uma polpa, são só 

três, é muito pouco eu acho pra definir o NuTE... 

 

Édio – É uma complexidade cebolística... 

 

Venera – Eu acho que é um pouco mais... É... não vou dizer complexo, é que ele tem... 

ele apesar de ser velho ele era rizomático ta, eu acho que ele não era uma raiz e ela foi 

sempre reta, não vai dizer que é uma árvore torta. Não, ela tinha várias ramificações o 

tempo todo, né. Tinha gente estudando mímica, pantomima, tinha gente montando 

Nelson Rodrigues enquanto o outro tava montando Grotowski ou Artaud, entende? Ou 

brincando com... A Juliana caiu na gargalhada, mas eu ia montar uma peça do... 

 

Juliana – Machado de Assis. 

 



Venera – Machado de Assis, é...  

 

Juliana – A mulher veio falar “ah, lembra aquele trabalho que a gente começou a 

estudar sobre Machado de Assis...”, eu olhei pro Alexandre, risos...  

 

Venera – Não é Machado de Assis, é Demônio Familiar, é do... 

 

Juliana – Ela falou Machado de Assis... 

 

Venera – Era Gonçalves Dias, aquelas coisas assim. Eu ia montar. E porque na? 

 

Julia – Aí eu olhei e pensei meu... risos... É um lado dele que eu não conheço assim... 

 

Venera – Risos... Nós chegamos a ensaiar um monte. A Raquel participava.  

 

Juliana – A Raquel lá da Fundação.  

 

Édio – Ah, sim, a Raquel.  

 

Venera – É... eu acho que isso... o que me... não é que me assusta, o que me preocupa, 

mas eu penso que se a gente puxar muito por mim, vai de novo ter muita gente 

enciumada entende?  

 



Édio – Mas tu tem que ficar tranqüilo com isso Venera, eu vou conversar com muitas 

pessoas. Eu tô preparado pra passar esse ano fazendo entrevistas, entende? E a gente vai 

conversar com todo mundo que (?) do NuTE. 

 

Juliana – É, e é bom conversar mesmo porque tem essas diferenças né... 

 

Édio – Claro. E cada um só consegue falar a partir do seu ponto de vista... 

 

Venera – De si mesmo né... 

 

Édio – E é importante que você fale da forma como você consegue compreender o 

NuTE, e que os outros falem como eles conseguem compreender, entende? Não tem 

outro jeito de falar senão a partir do teu ponto de apoio, tu tem que usar o teu ponto de 

apoio e colocar né.  

 

Venera – Sim, sem dúvida. 

 

Juliana – E era uma coisa tipo o que eu esperava do NuTE e o que aconteceu, ou que 

acon... ao redor né, também tem isso. Porque quando criou, esperava uma coisa, e 

depois ela passa a ser outra coisa porque vinham outras pessoas, tem outras cascas.  

 

Venera – É... 

 

Édio – Tem um texto do Grotowski que tu fala isso também, que havia uma idéia 

central, quando ele começou, e que essa idéia foi mais ou menos seguida. Isso que a Ju 

fala tem conexão com o trabalho do... nesse sentido assim, havia uma idéia do NuTE, 



central, no início e isso foi jogado pra vários espaços, isso foi seguido... ou não havia 

uma idéia... 

 

Venera – Não... Eu acho que sabe, é... Aqui em Blumenau... o nosso caso né, o nosso 

problema ta aqui. É... até o Jardim não se ouvia falar em diretor de teatro, o jardim ficou 

famosos como diretor de teatro, muito mais do que como ator, não é? Com a minha 

chegada... começou a aparecer o diretor de teatro como um artista também. Até ali o 

diretor de teatro, como o Jardim, já existia o diretor do teatro, porque antes disso só 

havia o ensaiador, que geralmente era um ator um pouquinho mais experiente e ficava 

mandando os outros faz mais isso, faz mais aquilo. Então a partir, aqui em Blumenau 

né, usando o exemplo, o primeiro diretor de teatro, que pode-se falar assim, é o Jardim, 

antes dele não tinha diretor de teatro, pode procurar... 

 

Édio – E a Edith Kormann? 

 

Venera – Ah, eu acho que ela é contemporânea, talvez o Jardim um pouquinho antes 

dela, na minha... no meu exemplo assim. Mas eu acho que seria ele o primeiro. Talvez 

ela é a primeira diretora então. Um diretor e uma diretora. Mas a concepção dessa vaga, 

do CLT né, podes te inscrever como profissional, diretor de teatro. É uma função que 

começou a existir, e a partir de mim, eu como pessoa, não o NuTE, mas através do 

NuTE eu usava essa minha função, que eu queria dizer que o diretor é também um 

artista, também é um criador, que isso não é nada absurdo, que isso acontecia no mundo 

todo. E aí através do meu estudo, minhas intenções todas, é dizer que o ator não é um 

cara que reapresenta as coisas né, ele não fica só fazendo aquilo que foi ensaiado, ele 

tem que ser um artista, ele deve ir lá e criar, e ter condições de fazer isso como um 

artista plástico faz, como um poeta. Ele ta criando aquela função dele. Então, quando eu 

comecei a fazer os meus primeiros espetáculos as pessoas vinham dizer que eu era um 

bom diretor de espetáculos, mas era um péssimo diretor de ator. Aí eu dizia pra eles que 

existem ensaiadores de atores, mas isso não é diretor, diretor é outra coisa. O diretor tem 

uma incumbência... uma def... uma... uma preocupação com o espetáculo, ele pode até 

ajudar o ator, ele vai precisar botar o ator no nível que ele acha normal, mas o prêmio de 



ator quem ganha é o ator, não é o diretor. Ah, mas quantos, no cinema quantos atores 

dizem “agradeço o diretor que me ajudou a montar o personagem”, isso é uma ilusão, 

ele tem talento, ele ta sendo humilde dizendo que o diretor ajudou muito. Era o meu 

discurso, e continua sendo. O diretor é um artista que vai cuidar da coordenação geral 

do espetáculo pra funcionar como é a responsabilidade dele. Se um ator tiver essa 

preocupação ele vai ta sobrecarregado, se ele tiver confiança que o diretor vai cuidar de 

tudo isso ele pode soltar o dele, e aí ele ganha o prêmio dele, que não é graças ao 

diretor. O diretor pode dar uma mão, mas não é ele quem vai ganhar o prêmio, nunca. 

E... aí pode até vir talento, essas coisas. Só que a partir de mim eu acho que tem essa 

possibilidade do teatro de Blumenau de começar a imaginar que um diretor de teatro 

também é um artista, e também pode ser criador, não só o coordenador de “ah, entra o 

som, agora vai e entra o contra-regra, apaga a luz, ah, abre a porta, ah, borderô deu 

tanto...”, isso, essas coisas de diretor era assim né. e eu acho que o meu maior duelo 

comigo mesmo e com a sociedade e com a... com a educação aqui nessa mesma cidade 

é aquela... aquela... como é que é? O João Bobo, ficava assim... eu quero ser artista, mas 

eu tenho que ser educador, eu quero ser artista, eu tenho que ganhar dinheiro, eu quero 

ser artista, eu tenho que ensinar... eu tenho que preencher borderô, eu tenho que fazer a 

parte burocrática, tenho que administrar uma escola, e eu quero ser artista. Aí quando eu 

cheguei e comecei a dizer, na minha primeira e única briga de saída do NuTE, foi com... 

vamos dizer, o Tadeu assim... “não cara, eu quero ser artista a partir de agora, eu não 

quero mais preencher plano de aula, escrever... como é que é... a lista de chamada de 

aluno, se pagou a mensalidade, quem não pagou, não quero ver quanto foi a conta do 

telefone da escola, porque a sala ta suja, eu tenho que acordar mais cedo pra buscar um 

caixão de defunto pra peça que vai ser montada hoje à noite, o nosso figurino...”, coisa 

que me tomava demais, entende? Eu quando decidi ser artista foi muito velho já, mas eu 

passei, eu acho, a fazer mais arte agora. Então, lá eu já queria ser artista só que minha 

função era muito inclara né, não ficava delineada, “ah, porra, o cara dá aula e agora ta 

fazendo essa merda ainda... o quê que ele pensa que ele é...”, entende? E eu ficava com 

aquele ressentimento, porra, vou fazer aí um teatro experimental e o aluno lá depois vai 

dizer “meu, mas tu ensina uma coisa e faz outra!”. Então, tava muito cheque-mate o 

tempo todo. 

 

(...) 



 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


