
ADENDO À ENTREVISTA DE IRAN SILVEIRA: KONTRA SENHA, UM FILHO DE NUTE 

1. O ENCONTRO, 1994 

Quando conheci o grupo Kontra Senha ele já tinha uns dois anos, tendo sido criado por 
Silvio da Luz e Tchello d’Barros. Eu entro no início de 1994, e lembro que em meados a fins do 
mesmo ano, paralelo ao NuTE, o grupo começa a se solidificar em torno de dois elementos: Silvio, 
diretor, iluminador e ator; e Cesar Augusto Rossi, cenógrafo, figurinista e maquiador. Logo após 
eles, na liderança da coisa, estavam eu (na época “Nira”), ator, sonoplasta e adaptador de textos; 
e Fernando Alex, cenógrafo, figurinista, maquiador e músico. E tinha o elenco: Maicon Rossi, 
Binho Schaffer, Póli Vendrami, Andréa dos Santos, Zé Volkmann, Bia Goll Brehmer e Vilmar 
Schroeder eram dessa fase. Esse grupo era tão coeso e homogêneo que, em novembro, o Silvio 
“empresta” nós todos para fazermos a montagem de “Carnaúba” sob a direção do Alexandre – 
quer dizer, era o grupo Kontra Senha, mas atuando como grupo principal do NuTE. Logo depois, 
esse mesmo grupo (com exceção de Bia, que forma um grupo com Janice e Feife Pezzoti) 
participa do Jote-Titac com “O Julgamento”, texto de César com participação de Claus Jensen (ex-
Apocalypsis e Woyzeck) no elenco. A montagem ganha o prêmio de Melhor Espetáculo e 
Cenografia daquele ano. 

2. OS ESTUDOS, 1995 

Nosso QG era a casa onde moravam César, Maicon e Alex, e uma das primeiras coisas 
que o Silvio mandou a gente fazer foi nos dividir em dois grupos, sendo um deles responsável por 
uma pesquisa sobre Stanislavski (o do próprio Silvio) e o outro, responsável por uma pesquisa 
sobre Brecht (grupo do Nira). O grupo praticamente passou as férias de janeiro/fevereiro fazendo 
aquilo; lembro que quem estava com a gente também era a Feife Pezzoti, que, apesar de ter outro 
trabalho, outro grupo, colaborava conosco por pura amizade e identificação. 

Logo no início de 1995, no entanto, o grupo sofre algumas baixas: Vilmar, Zé, César e Bia 
vão morar em São Paulo. Não muito tempo depois, também Binho e Maicon saem pra outros 
cantos. O próprio Fernando Alex passa a dedicar mais tempo para o grupo de Pepe Sedrez. E 
Nira sai do elenco e vira assistente de direção. 

Com o grupo desfalcado, os estudos teóricos deixaram de ser sistemáticos, passando a 
privilegiar o trabalho de ator, especialidade do Silvio, que seguiu seus estudos de técnicas de 
atuação. Enquanto isso, eu, Andréa e Póli passamos a nos dedicar à leitura de grandes 
dramaturgos. Até o final daquele ano, foram mais de vinte livros que lemos e discutimos juntos.  

3. AS “FIASQUEIRAS”, 1996-98 

Nesse ínterim, gente nova vem trabalhar em nosso elenco – Pollyanna da Silva, Patricia 
Schwarz e Rafael de Almeida. Apesar da aquisição de três bons atores, o grupo vai se enfra-
quecendo, dedicando-se praticamente apenas ao trabalho de interpretação, sentindo a falta 
daqueles que dominavam a parte técnica.  

A partir dessa data, Nira, Silvio e o poeta Douglas Zunino passam a ensaiar outra 
atividade: dar fiasco em botecos – seja entre eles ou com outras figuras do meio artístico. Incluía-
se nesse rotineiro espetáculo discutir (em pé, aos berros e apontando os dedos) o que era ou não 
era arte e outras coisas de igual “profundidade”. Isso geralmente depois de algumas horas 
chamando-se de “bem” ou “amor”, para quem quisesse ouvir. 

Em meados de 1997, todo o elenco do Kontra Senha vai trabalhar com o Arteatroz. Nira 
sai pra escrever poesia, deixando Silvio sozinho; mas ainda volta em 98, numa última encarnação 
do grupo, tendo no elenco Sabrina, Giseli Marcílio e Jerusa Simão, além da figurinista Kalinka. 


