
Arquivo 01  

 

Édio – Com Wilfried, aqui olhando o material, catalogando as peças que estamos 

levando para o estudo em Curitiba. Wilfried conta sobre Gesto e Sentimento à Moda da 

Casa, uma foto onde dois dos mímicos... 

 

Wilfried – Cesar Reis e eu mesmo, no caso, nós entrávamos, ficávamos sentados na 

platéia, e quando se anunciava que íamos começar a apresentação de mímica, a gente 

pegava o programa de um espectador e tentava destrinchar o que tinha no programa, o 

que a gente faria ali... risos... a gente pedia o programa pra alguém e aí a gente tentava 

entender o quê que nós iríamos fazer por ali. Isso, por si só, era engraçado... porque... 

era ridículo, né. Extremamente ridículo, então a gente trabalhava isso....  

 

 

Arquivo 3  

 

Édio – Falamos sobre O Homem do Capote. 

 

Wilfried – O Homem do Capote tinha criações individuais e criações coletivas, e os 

atores tinham uma certa liberdade pra fazerem as suas incursões, digamos assim, e 

depois isso era coordenado pelo Alexandre, em última instância. Ele tinha a idéia que 

norteava a coisa. Aí uma das coisas que eu acabei criando foi mostrar o homem 

prisioneiro, o homem sem condições de reagir contra esse mundo, a dificuldade da 

reação humana. E eu acabei fazendo isso com um estrado de cama mostrando o ser 

prisioneiro ali atrás, e isso foi complementado pela própria luz. Numa outra ocasião, 

como eu já tinha contado, a idéia da revolta, de destruir o mundo, a gente tirava pólvora 

de dentro de uma bombinha e a gente dizia que ia acabar com esta merda desse mundo, 

pegava um lixeiro e acendia a bombinha pra jogar ela lá dentro e detonar o lixo, o lixo 



representava o mundo, só que a maioria das pessoas na platéia se preparavam pro 

estouro e não havia estouro nenhum, apenas um tschiii... e nada mais, e a gente 

reclamava que não conseguia nem detonar essa bosta desse mundo, inclusive o teu 

parceiro caiu na gargalhada, ficou uns dois, três minutos aqui rindo, rindo... na verdade 

ele teve oportunidade de vislumbrar um momento da peça. Isso era um momento da 

peça no qual a gente tinha justamente essa... essa reação de gargalhada coletiva em 

função desse ridículo de tu querer detonar uma coisa e nem isso tu conseguir fazer. Hoje 

em dia tu ta muito preso, não consegues mais fazer o que queres, obviamente, o sistema 

te domina. Essa era a idéia, era politizada a peça inclusive, nesse aspecto.  

 

Édio – Bacana... 

 

 

 

Arquivo 4 

 

Édio – Estamos falando agora do Túnel. 

 

Wilfried – É. Ele foi feito lá no último corredor, do lado direito, se fazia isso, na parte 

mais alta, aberta à circulação, do Teatro, e ali foi montado um pequeno palco onde foi 

apresentado O Túnel. O Túnel é na verdade a história de dois mortos, dois que 

morreram num acidente e ficam conversando como se estivessem vivos, achando que 

ainda estavam vivos, essa é mais ou menos a história. E tem a participação de mais uma 

atriz... esqueci quem foi, mais tarde eu lembro. Fugiu agora, mas ela entra em cena 

também em algum momento ali. Mas são principalmente os dois que fazem esse 

trabalho, o Otto e o Claus Jensen. 

 



Édio – Aqui é interessante que vocês aparecem... Núcleo de Mímicos do Grupo 

Experimental de Teatro... 

 

Wilfried – Uhum.  

 

Édio – Legal. (... continuando a seleção de materiais...) Gesto e sentimento a gente tem 

algumas fotos já. Aqui é um outro momento né? 

 

Wilfried – É, um outro momento... mas é... talvez, por causa do Crescêncio, vou pegar 

uma delas, tem fotos do Crescêncio que aparecem aqui olha.  

 

Édio – Ah, é o Crescêncio? 

 

Wilfried – Na única vez que ele trabalhou com a gente.  

 

Édio – Bem novinho... tem uns quatorze anos? 

 

Wilfried – Não, mais. Não era tão novo também.  

 

(...conversam sobre o material que está sendo selecionado...)  

 

Wilfried – Ah, aqui, aqui tem uma coisa bacana sobre os Jogos, uma matéria grande 

sobre os Jogos de Teatro.  

 



(...) 

 

Wilfried – Pinga’s Bar, essa peça foi muito interpretada... Até o Alan Kardec pegou ela 

pra montar. 

 

Édio – As peças eu tenho, estão publicadas no livro do JOTE... 

 

Wilfried – As Mulheres, essa aqui eu escrevi e dirigí, também. Foi interpretada pela 

Iraci e a Sandra, acho. Nessa montagem, bolei uns recursos cenográficos muito bacanas, 

criei pontos de referência como um vaso com uma rosa, que era iluminado sózinho, com 

nada ao redor, por exemplo, pra simbolizar as lembranças todas que a pessoa tinha da 

casa, um antigo relógio para mostrar a passagem do tempo, enfim, vários pontos em 

cima de caixotes cobertos com panos pretos, e mãe e filha sentadas à uma mesa 

comendo, e depois numa outra mesa aparece um homem simbolicamente comendo 

também, mas ficava totalmente estático, o que era uma referência ao pai ausente, para 

mostrar a sua solidão, jantando sozinho, e havia o diálogo entre mãe e filha de forma 

inaudível, pontuado por música, simbolizando um ciclo, uma continuidade. Foi bem 

interessante isso, foi uma experiência onde a gente cresceu. Então, em vários momentos 

a gente cresceu muito, como diretor, como cenógrafo. 

Aqui fala só dos melhores. Aqui não tem nada. [lendo] NuTE traça planos de atividade 

para 1988. Aqui foi mais papo furado, essas coisas não aconteceram, necessariamente... 

 

Édio – Ah, mas é legal...  

 

(...) 

 

Wilfried – Ah, isso aqui sim... 



 

Édio – Chope de graça... 

 

Wilfried – É... Poesia na Praça e Chope de Graça. Foi uma invenção do NuTE... 

 

Édio – Isso é mentira de certo né? 

 

Wilfried – Não, não... 

 

Édio – Poesia devia ter, mas chope de graça? 

 

Wilfried – Tinha, tinha alguma coisa, eu mal lembro, um evento casado, acho...  

(...) 

É, e aqui depois a gente começou a trabalhar, olha [lendo] “apresentação de 

pantomimas”, na Biblioteca Fritz Müller, quando fazíamos ilustração de livros através 

da mímica, o Cesar fez um trabalho belíssimo com a Iraci.  

(...) Acho que tem mais um aqui. O Dennis aí na parada, eu narrando. 

Teatro universal no Carlos Gomes, com o Faleiro. (...) Esse em termos de curso foi o 

melhor que a gente teve. 

 

Édio – Deve ter influenciado muito o NuTE esse curso né Wilfried? 

 

 

 



 

Wilfried – Sim, porque é a primeira vez que nós... no meu conceito, é a primeira vez 

que nós tínhamos um profissional de verdade e não um autodidata trabalhando as 

questões teatrais, totalmente fundamentado, esse era fundamentado, esse sabia do que 

estava falando. Nós poderíamos ignorar certas coisas, tanto o Alexandre quanto eu, 

quanto qualquer um dos outros professores que por lá passaram. Anteriormente, a Edith 

Kormann quando veio ela era... formada em teatro, mas era antiga já, quer dizer, não 

tinha mais aquela coisa da atualização necessariamente, ela virou mais historiadora, 

pesquisadora, do que teatróloga propriamente dita, mas era uma grande referência como 

pesquisadora. E nem tanto do teatro, mas principalmente em aspectos gerais da cultura 

local e regional, então... o Faleiro era uma referência de verdade, depois vieram outros 

que tinham formação,.... o Mallet e outros professores que vinham dar cursos durante os 

festivais.... Não desprestigiando nenhum de nós ali, mas éramos autodidatas, essa era a 

verdade. E esses caras sentaram a bunda no banco de escola durante quatro, cinco anos 

e estudaram teatro, todas as minúcias e detinham muito conhecimento, essa é a 

diferença. 

 

Édio – Mas a Edith Kormann ela dirigia o Phoenix, tu chegou a ver o trabalho dela, 

alguma peça, alguma coisa? 

 

Wilfried – Via, no começo sim eu via alguma coisa dela. 

 

Édio – Mas ela efetivamente dirigia o grupo... 

 

Wilfried – Dirigia, mas tinha assessores, mas era dela a direção, em última instância... 

 

 

 



Édio – É que eu falando com o Venera outro dia ele colocou o Jardim como primeiro 

diretor ali que teria feito um trabalho de direção, aí eu questionei ele até, “Venera, mas 

não seria a Edith Korman”, aí ele saiu pela tangente, “ah, talvez a Edith tenha feito 

alguma coisa, mas pra mim, o primeiro cara que eu vi realmente assim como diretor que 

tinha uma figura de direção na cultura...” 

 

Wilfried – Mas é lógico. É lógico porque o... o Alexandre não tinha esse trânsito na 

faculdade, ele tinha o trânsito dentro do teatro Carlos Gomes e o Jardim entrou lá, não 

sei quando, dei uma olhada nos livros que você me apresentou, vi também a afinidade 

que você tem com o grupo do Jardim, com o Vira-Lata. Conhecimento e afinidade e 

com certeza há, assim, uma certa defesa e tal, fiz esta interpretação, eu entendi agora, 

também depois que vi a tua apresentação, na orelha do livro, não sabia quem tu eras 

também, psicólogo.... beleza. Então, eu até me sinto na obrigação de esclarecer umas 

coisinhas. É... o NuTE, através do Alexandre, inicialmente, depois através de mim e de 

outras pessoas que sucederam, era um grupo de pessoas experimentadoras, que 

gostavam muito de fazer teatro, obviamente a gente gostava demais da questão teatral, 

de se expressar através do teatro. Nós tínhamos uma diferença fundamental com o 

Jardim. Duas, uma te digo agora, outra te digo em off depois. Ok? 

 

Édio – Ok, mas tu pode ficar bem tranqüilo... eu posso me sentar aqui... 

 

Wilfried – Tu desculpa, eu não peguei uma cadeira pra ti, quer que eu vá buscar?  

 

Édio – Não, vamos papeando... só assim Wilfried, tu pode ficar completamente à 

vontade pra falar tudo que tu... eu não vou te expor, não vou te colocar numa situação 

constrangedora né.  

 

 



Wilfried – Sim, sim, ótimo. Uma delas é a seguinte: quando você vai fazer teatro porque 

gosta, porque quer, vai atrás, faz uma busca, você se dá tempo, e as coisas vão 

acontecendo naturalmente, você não tem a obrigação de produzir nada, absolutamente. 

Depois você assume uma obrigação, “bem, nós vamos montar essa peça para a data 

tal.....”, então ali você produz o trabalho e busca estrear naquela data, no caso do NuTE 

você tem os recursos lá, sala disponível, o auditório disponível, não sei o quê mais.... e 

só tem que fazer a coisa dentro daquilo que você se propõe, chegando no final você 

anuncia pra imprensa, nós vamos apresentar tal data. Até lá você não tem um 

compromisso rigoroso. Agora pega o Vira-Lata... Antes, outra coisa, nós não 

ganhávamos um tostão, pelo contrário, botávamos do nosso bolso. O tempo todo se 

desembolsava alguma coisa pra produzir, pra isso, pra aquilo, todo mundo corria atrás, 

fazia a sua produção, bancava, saia tudo por nossa conta. O teatro não dava nada além  

do espaço para ensaios, a iluminação, o camarim e o palco nas apresentações e algns 

ingressos cortesia ocasionalmente, conforme já mencionei antes. Não que fosse pouco, 

nós nem esperávamos mais que isso, mas eu acredito que, para a administração, isso se 

cobria com os eventos que iam acontecendo no teatro... além disso, tenho a certeza que 

o Teatro Carlos Gomes nunca esteve tanto na mídia, como na época das montagens e 

cursos do NuTE. As escolas de música e ballet pagavam aluguel, mas só 

ocasionalmente apareciam na mídia. Quanto ao apoio que o NuTE recebia do Jardim, o 

que ocasionalmente acontecia, com alguns grupos que tinham uma ou outra pessoa com 

maior afinidade com o próprio Jardim, principalmente em épocas de JOTE-TITAC, este 

ia lá pleitear um figurino, algum recurso de cenografia, onde o Jardim vez por outra 

emprestava alguma coisa, contudo muitas vezes ele só fazia locação, alugava, coisa que 

muitos de nós desdenhávamos, até. Muitos de nós nem íamos tentar pegar algo com ele, 

a gente fazia por nossa conta, para não ouvir bobagens e porque já aproveitávamos pra 

fazer nosso próprio figurino, nossa própria cenografia, e adquirir a respectiva 

experiência. E era mais ou menos assim a relação do NuTE com o Jardim. Agora, 

olhando do lado do Jardim. O Jardim tinha que produzir, tinha que fazer dinheiro, 

Jardim era uma empresa,  ele era uma empresa que usava o teatro pra ganha dinheiro. 

Essa era a grande diferença, com Jardim era pau na cara, e aí... O quê ele tinha que 

fazer? Botar gente a trabalhar. Só que muitos encaravam isso como um bico ou trabalho 

temporário. Muita gente ficava um pouco e trocava de ocupação, procurava um 

emprego mais estável, de carreira... Eu estava olhando esse livro sobre o Vira-Lata que 

você escreveu, fulano ficou por um ano e meio, ficou dois anos, e é gente que entrou 



para a história deles. Eu conheci vários que ficaram ali por bem menos tempo. Era uma 

atividade na qual muitos entravam porque não tinham o que fazer, então iam fazer 

palhaço, figuração, teatro. Entravam lá, passavam um tempinho na atividade, daqui a 

pouco achava um trampo melhor, que pagava melhor, em que não trabalhavam feriados 

e fim de semana, e tshau. Pois ele nunca pagaria muito, ele era o único, não havia 

concorrência lá na região, ninguém mais fazia isso, era só ele, era monopólio, então não 

era aquilo tudo, apesar do que você falou “não, ele cuidava, ele fazia questão de pagar 

bem, de pagar correto”. Eu sei que o Diogo saiu de dentro do Vira-Lata, e mais dois ou 

três com quem eu convivi, saíram lá de dentro “ih... dá pouquinho, pe-pe-pe... exige 

muito, pega muito no pé, não é o que eu quero”. E diziam mais: porque ali é tudo meio 

nas coxas......., é isso que diziam. Isso fez com que a maioria desse pessoal do NuTE 

não tivesse muito contato com ele. E ele também não era interessado em uma coisa que 

era experimental, éramos uns porra loca na cabeça dele e os dele eram trabalhadores, 

eram operários. É isso, eram operários, os dele. Então dá pra entender mais ou menos 

porquê que a maioria das pessoas do NuTE, que eu conheci, não se afinavam muito com 

o Carlos Jardim. O foco era diferente, o negócio dele era trabalhar, fazer dinheiro, botar 

palhaços cobrados por hora nas portas de lojas, nas festas de associações de empresas e 

de aniversários de particulares. Quando nós do NuTE, botávamos um palhaço na rua, 

este tinha um diferencial muito grande, o nosso fazia isso com o coração, não estava 

ganhando nada com isso, mas se preparava para fazer bonito, fazia laboratório. O 

Jardim pegava uma gurizada, dava um figurino e umas tintas de maquiagem pra eles, 

talvez algumas dicas breves por uns dias e mandava trabalhar. Eu ví inúmeras vezes 

palhaços do Vira-Lata em eventos, fazendo tudo menos o que deveriam: correndo um 

atrás do outro brincando entre sí, dando chutes na canela dos outros, em bolinhos 

jogando conversa fora sem dar atenção aos convidados, encostados num canto fumando, 

comendo dos alimentos do evento, arrancando parte do figurino por causa do calor, 

namorando, coisas que eu abominava..... 

 

Édio – Na maioria das vezes nem treinava nada, o moleque chegava lá... 

 



Wilfried – Ou, nem treinava nada... Botava uma roupa no cara, mandava trabalhar e 

cobrava da empresa. O Jardim inclusive marginalizava a nossa classe, no nosso 

entender. 

 

Édio – Marginalizava... 

 

Wilfried – Na nossa classe, os atores já sofriam com a marginalização. Só que  nós do 

NuTE, conseguimos inclusive criar um diferencial. Nós tínhamos orgulho e consciência 

do que fazíamos, podíamos até nos sentir meio elitizados culturalmente, mas a gente 

não se sentia e nem queria ser comparado com aquele ator comercial que o jardim 

mandava pras empresas. Na verdade, ele fazia o papel dele de empresário... entende? 

Não censuro ele, ele teve uma grande glória, ele viveu de teatro numa época ruim, 

quando ninguém queria isso ele tava lá vivendo de teatro. Foi o precursor do teatro 

comercial na nossa região. E sobreviveu. É mérito dele. Mas, esse era o grande 

diferencial, por isso não havia grande afinidade, nem dele conosco nem nossa com ele. 

E eu acho que havia uma inveja por parte do pessoal do NuTE. Nós trabalhávamos nos 

corredores, nas sobras de espaço do teatro, tinhamos que nos esfolar pra conseguir usar 

o palco para ensaio ou apresentação, a título de favor, meio que mendigando o espaço e, 

ainda assim, quase sempre sem poder escolher a data ou correndo o risco de 

cancelamento da nossa atividade em detrimento de outra que viesse a entrar em cima da 

hora, mas fosse devidamente remunerada para o teatro. Já o Jardim tinha primazia, ele... 

qualquer coisa, sentava lá na administração, falava grosso, era o tal. O pessoal da 

administração gostava dele, porque ele certamente pagava para utilizar as instalções do 

teatro, pagava como a escola de música, pagava como a escola de balé. Na verdade, 

todos que pagavam pela utilização dos espaços  que ocupavam tinham um poder e 

respeito muito grande dentro do Carlos Gomes, por parte da administração. Eram, 

justamente, os que faziam as coisas de forma  profissionalizada. E nós, queríamos em 

dado momento, ser algo assim também. Dizíamos: “Vamos ser gente aqui dentro 

também, chega de andar pelos corredores escuros procurando um lugar para fazer as 

coisas...”, aí então onde a gente teve mais um motivo para chegar na proposta da 

escola...  Ta, mas então não deu certo, não deu e eu nunca fui de ficar insistindo demais, 

de ficar dando murro em ponta de faca... mas era o meu estilo também, um estilo assim 



de lutar, lutar, lutar muito, e se alguém começasse a bater, a revidar, demais “ah... vão 

tomar no esquerdo, continuem sozinhos vocês que eu tô fora”. Era o meu estilo, hoje eu 

sou mais ponderado, naquela época eu era assim. Depois que eu fiz aquele Grid 

Gerencial mudou tudo, eu falei pra você, né, foi o momento onde eu... 

 

Édio – Uhum. Esse momento de discordância, onde o Venera continuava querendo os 

corredores, digamos assim, tu tava pleiteando a escola de uma forma mais estruturada, 

isso se deu o quê, 87, 88?  

 

Wilfried – Ah, não sei mais a data. Quando eu não to mais envolvido nos cursos é que 

acabou, eu não sei a data, não lembro a data.  

 

Édio – O primeiro tu fez em 85... 

 

Wilfried – Eu acho que sim, quando meu nome começa a sumir dali, começa a sumir 

dos cursos foi quando aconteceu, nos cursos que eles continuaram a fazer eu já não 

estava mais.  

 

Édio – Na tua cabeça é o quê, dois anos, três anos... 

 

Wilfried – É... uns três, quatro anos deve ter sido isso.  

 

Édio – Deve ter sido mais ou menos de 84 a 88... 

 

Wilfried – É, uma coisa assim. E antes, alguns anos antes eu já tava dentro da Equipe de 

Mímica... 



 

Édio – Na Sulfabril... 

 

Wilfried – Na Sulfabril, é. Alguns anos que antecederam. Um período foi simultâneo e 

depois eu sai da Sulfabril,  na ocasião daquela carta ali dizendo tchau e benção, e daí pra 

frente fiquei só no NuTE. Depois, com a minha saída do NuTE, teve gente que foi 

embora junto comigo, que também queria a escola e foi também irredutível, dizendo 

“não queremos mais saber” e tal. Mas desses vários voltaram, trabalharam lá... e passou 

um tempo eu tava lá de novo, eles me convidavam pra ser júri de Festival, eu não deixei 

de participar dos JOTE-Titac, mandava os textos, participava de grupos montados 

especialmente para participarem do Jote-Titac....    

 

Édio – Chegou a montar peça no JOTE também? 

 

Wilfried – Cheguei a montar peças pro JOTE, já não estando mais dentro do NuTE 

propriamente dito. Aí mais com o Dennis e com outros que também costumavam correr 

mais por fora, que se envolveram com menos intensidade no NuTE. Na verdade muita 

gente ficou um tempo e depois foi para outras paradas. Alguns seguraram mais tempo, 

alguns chegaram depois de mim e ficaram um tempo maior. Na verdade o fio condutor, 

quem estava desde o início e, provavelmente, até o final, seria o Alexandre... também 

não sei se o NuTE ainda está funcionando..... 

 

Édio – Não, o NuTE terminou em 2001... 

 

Lilian – O Venera dá a data de 2002. 

 

Édio – É, o Venera dá a data de 2002 como o final... 



 

 

Wilfried – Certo. Mas ele foi até o final, né, desde o início até o final, única pessoa que 

se pode dizer que sempre ficou ali. Mas o Venera era assim, o Venera nos cursos, ou na 

direção, quantas vezes ele chutou o balde, à noite, no meio da noite, dirigindo 

exaustivamente, de repente saía dava uns berros com a turma “ah, vão tomar no rabo, eu 

vou embora”, e sumia. A turma uns dias depois corria atrás dele e chamava ele de volta, 

ele voltava, recomeçava o trabalho e ficava por isso mesmo. Na verdade, todo mundo 

ali se achava no direito de, vez por outra, meter a boca e pronto. Era assim, não era 

sempre uma maravilha, eram todos meio doidos. 

 

Édio – E o quê que acontecia... 

 

Wilfried – Uma vez eu tava dirigindo Pantomimas, exigindo, exigindo dos caras, nós já 

estávamos lá pelas duas, três horas da madrugada, ensaiando no grande auditório. 

Chegou uma hora em que o Valdir, principalmente, o Valdir, a Sandra e o Roberto, se 

encheram e me disseram “tu vai tomar no teu cu agora, porque nós... acabou, ninguém 

vai mais ensaiar porra nenhuma aqui”. Eu dizia, “Mas nós temos que apresentar esse 

troço daqui a dois, três dias...”, eles diziam “não, acabou, vai tu ficar sozinho aqui, nós 

estamos saindo, vamos pro boteco e depois vamos pra casa dormir, e depois amanhã a 

noite nós voltamos aqui, se tu tiver aí tu dirige, senão nós fazemos sozinhos”... risos... 

sabe? Era assim... as coisas não corriam sempre as mil maravilhas não, eu tomei esse 

tipo de tranco, outros levaram... Não te contei a história do Alan Kardec? Em plena 

apresentação ali, chegou dizendo “eu não vou apresentar”, depois o pessoal até achou 

que fazia parte da peça Vinte e uma Cadeiras... 

 

Édio – Ah, sim, o pessoal tinha chamado ele de bicha e tal... 

 



Wilfried – Isso foi engraçado... Engraçado, depois... uma história cheia de “mágoas”...  

até porque sair falando aquilo, era coisa de quem não tinha o que fazer....  Sempre foi 

assim, teve os bate bocas, teve quem não se entendesse, nos JOTE-Titac tinha arranca 

rabos entre os grupos, tinha sacanagens que se fazia pra conseguir os votos do júri, um 

grupo numa ocasião começou a embebedar, a seduzir um jurado, a pagar cerveja para 

ele,  e os demais acabaram afastando ele do corpo de jurados daquele Jote-Titac, tinha 

de tudo, era normal... era divertido no final das contas, eu pelo menos achei sempre 

muito divertido... O... tem um crítico aqui, o Wilson Nascimento? 

 

Édio – Wilson Nascimento. 

 

Wilfried – É ele mesmo. Ele era inteligente e culto, mas às vezes era um chato de 

galochas quando ele ia criticar uma apresentação, sabia ser muito chato, mesmo. Uma 

das produções que eu fiz, envolvia minha irmã Waltraud e meu cunhado Hans para 

darem suporte em figurino e montagem de cenografia, eles não eram do meio teatral, 

mas vinham ajudar e tinham recém tido o meu sobrinho Robert, que era um bebê, um 

bebezinho aí de menos de um ano e estava junto com eles. E aí, quando foi se avaliar 

todo o JOTE-Titac, o desempenho de cada grupo, o Wilson foi dar o seu parecer sobre 

cada um, e falava, falava, e não largava a palavra, e falava, e queria filosofar e ba-ba-

ba... A turma toda numa sala, tudo enfurnado, todos cansados da jornada puxada do 

Jote-Titac, era quente, já era madrugada de segunda-feira, ainda faltava entregar os 

prêmios, ninguém mais agüentava, quando o Wilson falava todo mundo já virava os 

olhos “ah meu deus, lá vai ele abrir a boca de novo”, ele nem se tocava e numa dessas 

ele falou, falou, e quando ele deu um tempo pra respirar, esse bebezinho o Robert, ele 

bem alto “Uuuaaaa!” [bocejando], bocejou, a turma toda caiu numa tremenda de uma 

gargalhada coletiva, e aí o Wilson disse “olha, eu acho que essa criança me deu uma 

luz, eu vou parar de falar por hoje, não vou mais dizer nada”, e a turma “Aêeeeee! 

Grande, grande! Maravilhoso, é isso aí!”... Risos... Aí o Wilson ficou sentadinho quieto, 

meio puto, mas quieto num canto, e a turma ficou felicíssima. Então tinha essas coisas, 

era divertido... 

 



Édio – Que legal... Tu puxou antes essa coisa do Venera. Ontem a gente tava 

conversando e eu perguntei pra ele como que era a direção dele né. Ele falou uma meia 

dúzia de palavras, mas ficou... pra mim ele não deu conta de explicar assim, como que 

era o processo de direção. Aí eu percebi, não, não posso perguntar isso pra ele, eu tenho 

que perguntar pra alguém que foi dirigido por ele num espetáculo, como essa cena que 

tu coloca, que ele gritava, que ele enchia o saco, que ele ia embora e voltava, chutava o 

balde, e outros momentos desse tipo assim, cenas desse tipo de direção do Venera, 

como o Venera dirigia. 

 

Wilfried – Não... O Venera lia, lia muito, tentava entender os grandes autores, e ele 

sempre seguia uma linha de trabalho a partir daí, ah, vamos pegar um Stanislawski, 

vamos pegar um Grotowski, vamos pegar esse, vamos pegar um Brecht e tal. Daí ele lia 

bastante sobre isso e vinha fundamentado. Realmente ele se fundamentava. Só que daí 

na seqüência ele tentava passar isso pro pessoal... a dificuldade de todo mundo é que 

faltava base. As pessoas não entendiam, a maioria ali não lia muito não, então ele tinha 

que dar os conceitos, a cada produção, passar, explicar... e ele era estourado às vezes, 

então de repente queria que aquilo fosse em frente, mas não tinha como, o pessoal não 

tinha entendido. Então ele dava essas xingadas e se mandava, era muito comum, mas 

passava tudo depois, ficava tudo bem, e no final ele conseguia o resultado, chegava 

sempre bem próximo do que ele queria.  

 

Édio – E nos estouros o quê que rolava, o que ele falava? 

 

Wilfried – Ah, xingava todo mundo, “vocês tem que fazer desse jeito... porra, cala a 

boca ali vocês... fica parado em cima dessa roda, caralho,,,”,  tinha uma roda grande 

numa das peças e o ator, o Álvaro, acho.... não conseguia ficar parado em cima dela... E 

assim... mas, numa boa, era o estilo, todo mundo tem um estilo. Os grandes diretores aí 

a nível nacional cada um tem seu estilo, seu jeito. Até nos músicos, um desses que é 

albino... dois músicos famosos no Brasil são albinos... 

 



Lilian – O Hermeto Pascoal... 

 

Wilfried – O Hermeto Pascoal, dizem que é um renento... Dizem que chegou aqui, em 

Florianópolis, ensaiou com a orquestra e deu esporro em macaco velho, o cara tava 50 

anos na orquestra, era um perito no seu instrumento e ele dando mijada nos caras do 

tipo: “Assopra aqui numa chaleira com água que daí tu vai saber o quê é que eu quero, 

aprende a assoprar depois tu volta pra cá com essa tua droga de flauta”... risos... É o 

jeitão que é rude, mas o resultado do trabalho dele é genial. O que interessa é o 

resultado final e nisso o Alexandre chegou com primazia na maioria de suas direções. O 

Alexandre sempre preparava um material de embasamento específico para a produção 

que fazia, “ah, vamos trabalhar na linha de Antonin Artaud...”, então ele trazia matérias, 

ele trazia colagens, ele fazia textos sobre as bases, os pensamentos do autor ou do 

diretor que ele queria seguir naquele momento, fazia leitura de peças... 

 

Édio – Chegava e entregava um texto sobre o assunto pra galera e... 

 

Wilfried – Ah, ele deve ter esse material de textos e colagens que ele fazia, e fazia 

jornalzinho e essas coisas todas por pessoal entender os objetivos que ele queria atingir 

com aquele processo... 

 

Édio – Daí o pessoal... 

 

Wilfried – O pessoal lia, claro... 

 

Édio – Não sei, tô imaginando a cena. A galera ta esperando o diretor pra ensaiar, ta ali, 

batendo papo e ta-ra-ra... aí chega o diretor, ele entrega... 

 



Wilfried – Não, ele.... não, não. Ele levava pro boteco, lá ele entregava, ta aqui, aqui, 

aqui, aqui... amanhã quero que vocês tenham lido, vamos conversar sobre isso. Ele  

explicava muito bem... sempre muito bem focado e muito embasado... e abria 

informações pra galera, só que esparsas, no meu entender foram sempre esparsas, não 

era uma coisa passo-a-passo. Na forma de ver dele, ele fazia uma montagem de Artaud, 

uma montagem do Brecht, e você ia aprender, ia se informar, assim como se fossem 

ilhas, digamos, conhecendo sempre cada ilha por vez, uma nova ilha, mais um autor, 

mais uma nova ilha, pra tentar conhecer o arquipélago inteiro, só lá no final. É aí onde a 

gente divergia, eu achava que você teria que ter uma base, numa seqüência lógica e 

depois faria um aprimoramento.  Você deveria inicialmente conhecer o todo, o teatro 

Grego, o teatro Romano e ba-ba-ba... o medieval... e vai chegando... até chegar... no 

teatro contemporâneo, depois o teatro oriental... eu entendia assim. O Faleiro também 

entendia dessa forma, tanto que começou lá com o teatro grego e foi levando, foi 

levando... passou pelo teatro medieval, até chegar... tem os registro aí. Eu tenho 

materiais aí que eu desenvolvi, para ministrar cursos básicos, para passar para  os alunos 

nas escolas de Indaial e nas Fundações onde trabalhei, em Timbó, Indaial. Era assim....., 

fazia colagens de textos de livros, sob vários aspectos, de como era a encenação, o 

figurino, eram os palcos, a iluminação, a sonoplastia em cada época,....com as colagens 

eu passava todas as informações. Que tipo de textos usavam, qual era a base daqueles 

textos, se era tragédia, comédia, tragicomédia, como é que era trabalhado, e tal... como é 

que os grupos se formavam, como é que eram dirigidos... então você dava essas 

informações de época e depois fazia a leitura de algumas peças da época, pro pessoal 

entender, as mais famosas, mesmo que partes de peças, fragmentos de peças, e fazíamos 

encenações dentro daqueles moldes. Então... eu fazia esse tipo de coisas... Já no caso do 

Alexandre, ele não trabalhava com peças épicas antigas, ele trabalhava básicamente só 

com autores bem recentes, historicamente falando. Essa era a questão, eu conseguia 

enxergá-lo bem, como um diretor, diretor e produtor. Pra mim ele era isso. Aí onde eu 

depois cheguei pra tentar suprir isso com uma escola, com conhecimento organizado, e 

após esses ensinamentos, daí sim começar a fazer produções em cima disso. Você 

começa fazendo uma produção usando, basicamente, os recursos do aprendizado 

fundamental. Podes desligar um momento? 

 

 



 

Arquivo 5  

 

Wilfried – [falando sobre material catalogado] Estamos em que número? 

 

Lilian – 80. 

 

Édio – [Wilfried comenta que jogou fora diversos documentos e livros da época em que 

trabalhava com teatro] Mas porque que tu jogou fora? 

 

Wilfried – Ah, eu tinha uma gama de troféus de diversos festivais catarinenses, de Jogos 

de Teatro, e coisa e tal, e... cheguei à conclusão de que troféu não dá nada pra ninguém, 

era só pra pegar poeira e.....eu já tinha os registros em jornais, certificados, tudo aqui... . 

Tinha uns troféus do Jote-Titac que tinham até um saco de areia pendurado, coisa de 

artista plástico, e que já estavam completamente carunchados...(??? – há uma música 

sendo tocada que interfere na captação), inclusive havia o troféu do Festival 

Universitário da Canção, mas eu tinha uma foto dele. Um dia botei tudo no fogo.... A 

única coisa que sobreviveu foi um troféu de canastra, tem o nome do meu avô, eu 

ganhei o torneio jogado, dentro da família, em homenagem ao meu avô, né, foi a única 

coisa que sobreviveu aí. 

 

Édio – Os troféus (???) 

 

Wilfried – É,  (???), nunca me rendeu nada de diferente... profissionalmente (???)  

 

 



 

Arquivo 6 

 

Édio – Falamos agora de como o pessoal no JOTE-Titac chamava o público pros seus 

espetáculos.  

 

Wilfried – É, aí os... quanto aos cartazes, eram na maioria das vezes artesanais, o tempo 

era curto, tudo tinha que ser feito em dois ou três dias e havia assim uma... um conceito 

dentro dos Jogos de Teatro, também, de reunir os familiares para ajudar, dar suporte. E, 

no meu caso, eu enquanto vivendo com a Iraci, ela sempre se envolveu, apesar de ter 

sido reconhecida como uma das atrizes importantes dentro do Núcleo de teatro, 

também. 

 

Édio – Iraci era essa menina de 15 anos? 

 

Wilfried – Não, não. A Iraci Potrikus tinha a minha idade, mais ou menos, dois anos 

mais nova que eu. Convivemos uns oito anos, fomos casados oito anos. Trabalhávamos 

juntos em teatro com bastante freqüência, ela quase sempre como atriz, ocasionalmente 

na técnica. Ela trabalhou sob outras direções, também. Aliás, ela pegava com extrema 

facilidade as dicas de direção, nas montagens. E aí, na sequência, é... depois eu convivi 

com essa moça de 15 anos, a Ana Ribeiro., três anos e meio eu convivi com ela, e ela 

acabou também buscando se envolver, ela era artista plástica amadora, tava fazendo 

cursos específicos na universidade, como artista plástica, ela era aluna ouvinte de várias 

cadeiras, e trabalhava com artes plásticas, acabou entrando nos Jote-Titac, também. Ela 

não tinha tino pra... digamos assim, atuação, mas pra parte técnica sim e ela acabou 

produzindo coisas interessantes. O envolvimento com teatro aconteceu com a minha 

terceira mulher também, a Regina Gonçalves, dava suporte para minhas produções, 

chegou a interpretar uma única vez no infantil que montei com várias atrizes distintas, 

porém mais por ser a minha mulher, com quem eu convivi cinco anos, só que nesta fase 



eu já estava trabalhando com teatro profissionalmente, já não tava mais no NuTE. E 

com a minha atual esposa, a Maríla Moser, já estamos nove anos juntos agora, aí não... 

ela até já fez teatro antes, participou como atriz de peças, fez cursos com o Valentim em 

Itajaí... mas ela só me deu suporte em treinamentos,.... nada a ver com teatro 

especificamente. Então, funcionava assim. Era muito comum, vocês viram ali, cada um 

envolver, no processo de produção dos JOTE-Titac, seus familiares, amigos e 

conhecidos. O Dennis trazia uma irmã dele, a Arethuza, se bem me lembro, para 

trabalhar, eu trazia meu cunhado, minha irmã... Era muito comum esse pessoal 

participar naquelas loucuras do JOTE-Titac, que durava uns três ou quatro dias desde o 

sorteio das peças até a premiação. Nesse período tinha que fazer tudo. Montar, produzir, 

dirigir, apresentar, tudo tinha que ser feito na corrida, e normalmente, ganhava quem 

tinha o melhor elenco, quem distribuía e coordenava melhor os trabalhos, quem sabia 

fazer bem essa organização... 

 

Édio – Ah é?  

 

Wilfried – É obvio, ou no formato mais caseiro que acabei de mencionar, ou quem 

montava uma equipe grande pra fazer isso tudo, que criava uma estrutura mais 

profissional. Tanto assim que podia concorrer qualquer grupo, podia ser grupo já 

estruturado ou grupo criado pra esse fim. E  mudavam muito os grupos de ano para ano, 

que eu me lembre, salvo o Tebas que repetiu várias vezes a mesma formação. Os grupos 

de JOTE pra JOTE, normalmente, se reorganizavam, tentavam formar equipes feras pra 

tentar vencer os Jogos e nestas ocasiões, amigos em grupos diferentes até rivalizavam. E 

sempre houveram duas etapas nos Jogos, a primeira era a inscrição dos textos, depois da 

inscrição dos textos havia o sorteio, aí você tinha um prazo de setenta e duas horas, 

acho, para estar com a peça pronta, ela era apresentada e era julgada e criticada noite à 

dentro, normalmente terminava na segunda de madrugada, o negócio como um todo, 

saindo daí os vencedores, os premiados e tal. Começava numa sexta, até naquela sexta 

havia as inscrições dos textos, na quarta feira sucessiva havia a inscrição dos grupos 

concorrentes, o sorteio dos textos para cada grupo, o grupo tinha um tempo para avaliar 

o texto, depois podia descartar num cesto, trocar, pegar um que não havia sido sorteado, 

até que chegasse no texto ideal para representar... Não se sabia, ainda, quem eram os 



autores, quer dizer, oficialmente não se sabia quem era o autor do texto, por terem todos 

um pseudônimo, mas é óbvio que os autores integrantes de grupo muitas vezes iam 

trocando até chegarem em seus próprios textos, teóricamente, mais fáceis de serem 

dirigidos. E depois, paralelamente, um júri distinto julgava os textos, e outro grupo de 

jurados julgava as apresentações, que eram feitas durante o domingo, iniciando de 

manhã ou no início da tarde. Muitas vezes as apresentações iam até as nove, dez da 

noite, ou até mais tarde, porque, sempre alguns grupos atrasavam a programação. Findas 

as apresentações, começava já o processo de julgamento. O júri de apresentações fazia 

isso e se recolhia numa sala para tal. Era comum também ter os debates na sequência, o 

júri explicando o que  viu de bom em tal peça, o que não gosotu em outra e coisa e tal. 

Isso era enriquecedor, na verdade. Já que os Jogos só aconteciam uma vez por ano.  

(???) outro texto desses, que também venceu.  

 

Édio – E esse aqui? 

 

Wilfried – Pseudônimo Agonia e Glória... risos... aqui poesia... ta-ta-ta... Mais uma vez 

aqui... Aqui do NuTE olha, alguma coisa do NuTE, envolvendo o pessoal do NuTE. Um 

grupo aí do NuTE que daí pegou duas peças minhas (?) de cima pra baixo e as mulheres 

pra interpretar, e uma do Giba aqui, (?). Se quiser... 

 

Édio – Quero... 

 

Wilfried – Estamos em que número? (... continuam a seleção de material...) 

 

Wilfried – Isso aqui sim, isso aqui foi... O Carlos Crescêncio, eles montaram aquela 

maluquice lá com o Tadeu e fizeram a água correr em dia de sol... 

 



Édio – Ah, aquele nos bares né?  

 

Wilfried – Isso. (... seleção material...) 

 

 

 

Arquivo 7 

 

Wilfried – Ah, aqui olha. O Bando Neon, falou sobre HIV, sobre qualidade total e sobre 

desenvolvimento profissional. O outro grupo, a Cia de Teatro e Dança Tebas, falou 

sobre planejamento familiar, acidentes de trabalho e tabagismo. E o nosso, sobre 

relações humanas, alcoolismo e stress. Então esses foram os temas que nós ofertamos 

no projeto Teatro na Indústria e eles foram selecionados. Três grupos. Daí, começamos 

a fazer teatro na indústria. 

 

Édio – Tá, deixa eu ver se eu to entendendo isso. Vocês tinham um leque, um menu de 

peças, aí chegava na empresa pra vender “olha, eu tenho esse menu aqui”... 

 

Wilfried – Isso aqui foi um programa patrocinado pela fundação de cultura, a Fiesc e o 

Sesi... 

 

 Édio – Aí o empresário escolhia uma das peças e vocês encenavam... 

 

 



Wilfried – Isto. [Wilfried lê rapidamente um documento que fala sobre a proposta]. 

Apresentavam o projeto, os temas, o conteúdo dos temas e as empresas preenchiam uma 

ficha de inscrição e propunham...., diziam quando queriam as peças, com horário e tudo 

mais. Aí a gente era comunicado... 

 

Édio – O empresário pagava vocês... 

 

Wilfried – Não, pagava a Fundação e a Fundação repassava pra nós.  

 

Édio – Quem ia vender na empresa era a Fundação? Ou era vocês? 

 

Wilfried -  Sim,... não. A gente podia......, estava aberto para nós irmos com o programa 

na empresa e fazermos a divulgação, mas na maioria dos casos era a Fundação que fazia 

o trabalho de distribuição e negociação. A gente recebia pronto, “vocês vão em tal 

empresa, em tal data, vão lá apresentar”. 

 

Édio – Tem data isso aí? Isso é década de 90 provavelmente né? 

 

Wilfried – É... [procura datas nos documentos]. ...por aí. É, janeiro de 1994, 95. Então, 

assim que funcionava.  

 

Édio – Legal a idéia né? 

 

 



Wilfried – É... Bom. E aí onde o pessoal do Tebas, na minha visão, sob um certo 

aspecto, costumava criar aquela imagem deturpada do fazer teatral. A gente chegava lá 

na empresa e revertia a imagem, mostrando que este tipo de trabalho não era 

necessariamente assim, que podia ser sério. Eu contei aquele fato. 

 

Édio – Claro... 

 

Wilfried – A gente, desde o início,  fazia questão de ir com roupas bem apresentáveis, 

cabelo cortado e barba feita, de manter uma postura profissional e tudo o mais. Nem 

todos os grupos tinham esse mesmo conceito... 

 

Édio – Beleza, eu gostaria de levar esse material.  

 

Wilfried – Isso aqui é uma sequência né, pós NuTE, ou paralelo ao NuTE. 

 

Wilfried – Uhum. E aí vinha os agradecimentos. Teka agradecendo “achamos muito 

proveitoso...”, umas coisas assim, tem outros aí. (... selecionam material...) 

E a mímica... Aqui, na verdade eu fiz um... eu contei até maio de 1994 o que a gente fez 

em termos de mímica. Tem uma síntese aqui. Isso foi pro Jornal depois, foi publicado 

no Jornal. Contei aqui a história da... fui contando o que se fez... 

 

Édio – Me interessaria levar, se tu tem no Jornal... íntegra, com todas as... 

 

Wilfried – Vamos pegar esse aqui. Tem no jornal também, mas... (...) Isso aí foi um 

pedido, o Jornal me mandou a pauta né, e eu mandei pra eles. Aqui ta o Jornal falando 

que... [Wilfried lê rapidamente]. (...)  



 

 

 

Arquivo 8 

 

Édio – Mas tu fez também o teatro de vanguarda não é? Apocalypsis, Woyzec-Mauser... 

 

Wilfried – É, participei. Mas nunca fui... precursor... Fizemos umas coisas um pouco 

mais elaboradas, mas eram, assim... pé no chão, eu não era tão viajão assim..... né, não 

que fosse ruim, não to dizendo... bem fundamentado tem lógica, é que nem o abstrato, a 

pintura abstrata, quando você tem fundamentação. Soube que o Picasso... tu que é 

artista plástica, quantos anos ele passou tentando fazer um touro com três traços?  

 

Lilian – Não me lembro agora... 

 

Wilfried – Dez, doze? Ele ficou doze anos trabalhando num touro pra chegar no final e 

com três traços fazer um touro, e o pessoal olhar e dizer “é um touro”. Partindo do touro 

todo pintadinho convencionalmente, no seu meio e tudo e depois, inclusive...... 

passando o sentimento do touro naqueles traços. Então, existe uma maturação, você vai 

trabalhando, vai trabalhando até chegar lá. Não é ruim, como eu digo, mas requer 

fundamentação. Eu sempre volto nesse aspecto, se eu não conheço lá o básico vai ser 

muito difícil compreender aquele mais complexo. E tinha muita gente querendo fazer 

umas maluquices lá no NuTE, isso era muito comum, os caras mal se envolveram em 

teatro já saiam viajando na maionese, chamavam de performances, e o público, 

logicamente não entendia bulhufas, não sabia o que o pessoal tava fazendo e se 

perguntasse pra eles mesmos eles viajavam, davam umas justificativas lá que nem eles 

sabiam o que tavam falando. Não era incomum... 

 



Édio – Isso é engraçado no teatro. No teatro e na literatura tem essa coisa, o cara não 

conhece porcaria nenhuma e ele começa a querer fazer coisas muito sofisticadas, na 

música, se o cara não sabe tocar violão não tem como tocar jazz, ele vai entrar e não vai, 

não funciona... 

 

Wilfried – Na pintura acontece também. Acontece também e um cara provou isso. Ele 

fixou uma tela e jogou tinta atrás da turbina de um avião e, tchum, lá estava uma obra de 

arte! Outro botou uma vaca, tu deve saber disso, deixava uma tela em baixo do rabo da 

vaca, enfiava o rabo da vaca dentro dum balde de tinta, filmou o “processo de criação” e 

depois botou numa exposição e os caras começaram a analisar a obra surrealista, o 

pensamento do autor.... Quando ele explicou que era uma vaca, lembra? Isso foi feito! E 

as pessoas diziam “mas como é que pode”... Então não é assim, tem que ter 

fundamentação, os traços que são feitos numa obra surrealista, isso é coisa que tu tem 

que saber por que é que ta sendo feito, porque ta fazendo nesse formato. Tudo tem uma 

história. Aí, nas artes plásticas há um acompanhamento do artista, o cara chega, aparece 

com uma obra para uma exposição, nunca é avaliada a obra pura e simplesmente, ela 

será avaliada junto com a análise do currículo do artista. Ah, esse cara estudou isso, com 

tal professor, participou de tais coletivas, fez mais tantas individuais e não sei mais o 

quê... há essa apreciação pra chegar numa próxima etapa, para ele progredir. É ou não 

é? Deves ter visto isso já, esse é o formato. Então, às vezes, a obra nem é tão legal, tão 

significativa, entre aspas, mas a evolução em que ele chegou passa a ser considerada 

também. E, obviamente, em teatro isto também ocorre, depois que tu entras em 

Festivais significativos. Aí tu vais ser avaliado nesse conceito também, porque aí os 

caras vão te moer de perguntas depois da apresentação, ou tu respondes à altura, ou se tu 

estás viajando na maionese, tu cais ali mesmo, né. Porque quando tu começa a ir para 

Festivais, tu tens que participar do processo de debate, tu tens que justificar e 

fundamentar a tua apresentação, os jurados e os críticos especializados te fazem um 

monte de perguntas para ver se tu sabes ou não sabes o que estás fazendo. Se sabes ou 

não sabes do que astás falando. Aí, tu pega umas feras pela frente, como algumas que eu 

conheci... a Margarida Bairth, o próprio Faleiro e outras da nossa realidade aqui no 

Estado, por exemplo, eles vão jogar algumas perguntas e vão já vão saber o quê que o 

cara sabe de teatro, já vão saber do desenvolvimento daquela pessoa. Voltando ao 

NuTE, ali o Alexandre é obviamente alguém que mais se projetou nesse sentido, pelo 



conhecimento que ele, pessoalmente, tinha. Eu não to dizendo que os grupos dele 

sabiam... pactuavam, desse conhecimento, necessariamente. Ele sim, ele sabia defender 

bem. E eu, talvez, na área de mímica soubesse defender bem. Procurei ler muito, eu 

citava nomes de expoentes, sabia o que fizeram, de onde eram, porque fizeram daquela 

forma... sabia da técnica, sabia disso porque fundamentava, basicamente, na mímica 

quase todos os processos das apresentações que produzi e dirigi. E tanto no caso do 

Alexandre com relação ao teatro mais contemporâneo, como no meu relativo à mímica, 

e mais alguns integrantes do NuTE depois, que também buscavam fundamentar as 

montagens deles e começaram a criar estilos personalizados, isso foi positivo. O Dennis 

é um que trabalhava mais... o abstrato. Na verdade era ele, que mais fazia isso, o Dennis 

Radünz. Uma vez, ele ganhou o prêmio de cenografia num Jote-Titac, só com uma 

cadeira pendurada por uma corda, em cena...  Seria bom conversar com ele, ta lá pra 

Florianópolis fazendo produção cultural. Ele produziu um livro no qual eu fiz a tradução 

básica. Vocês querem ver aqui, um trabalho lindíssimo, espetacular, deixa eu achar 

aqui... Fritz Müller, pra vocês verem uma produção espetacular, coisa de primeiro 

mundo, com uma artista plástica de... Curitiba, eu acho. Olha só, uma coisa espetacular, 

mesmo. (...) Poemas do Fritz Müller. Ele fez poemas pra crianças, pra explicar a 

natureza, os bichos, na época dele. Então o Dennis me convidou pra fazer uma tradução 

prévia, ele queria que isso fosse feito por um poeta, alguém que já escreveu poesia, pelo 

menos, e depois ele, na sequência, submeteu tudo uma poetisa de primeiro escalão, em 

termos de conhecimento do alemão, principalmente. Eu fiz isso com o seu Hermann 

Memming, um alemão nato, que eu conheço muito bem de Piçarras, a gente... ele me 

ajudou a decifrar os manuscritos ainda góticos, em parte, do Fritz Müller,... e ali a gente 

fez essa tradução base. Algumas coisas da tradução base foram aproveitadas pelo 

Marcelo Steil, no trabalho dele de mestrado, ele fez uma análise dos poemas de épocas 

antigas, em locais de colonização alemã da região de Santa Catarina. E então... o Dennis 

autorizou que publicasse algumas das minhas traduções, duas ou três se eu não me 

engano. E as do livro do Dennis foram retrabalhadas por essa tradutora, escritora, 

fizeram uma outra versão... Foi bastante complicado pra mim fazer o trabalho... tinhas 

que... passar o sentido pensado pelo poeta, nesse caso, do escritor poeta. As rimas, 

procurei mantê-las também onde ocorriam, dentro do possível... foi ainda necessário dar 

uma atualizada pra que isso fosse entendido como... como se fosse hoje,..... para as 

crianças entenderem... Mas, realmente virou um material de primeira qualidade, não é? 



 

Édio – Muito bonito... 

 

Wilfried – Um espetáculo. E isso foi um trabalho remunerado, tava dentro de um 

projeto cultural, uma coisa legal. Em algum lugar vais encontrar aí...... consultoria de 

Wilfried Krambeck. (...) 

 

Édio – Tu tem o contato do Dennis?  

 

Wilfried – É... tinha. Ele ta em Florianópolis como produtor. Se eu caçar ali na agenda, 

algum contato eu te arrumo. (...continuam conversa sobre contatos, sobre o livro, e 

seleção de material, Wilfried fala brevemente sobre período que trabalhou junto à 

Fundação de Cultura de Indaial...)   

Ah! Nós fizemos isso, por incrível que pareça, dentro de... quer ver... do Notre Dame, 

de Jaraguá do Sul, num sábado à noite, antes de iniciarem a discoteca nós fizemos 

apresentações de mímica... é louco, mas aconteceu... Aqui a gente ganhou prêmios 

também, participando de dois Festivais. Pintando na cara dura, os pintores aqui. A gente 

fez um trabalho que... inclusive, a gente levou muito pras plataformas de extração de 

petróleo. Aqui ta falando de... poemas. Eu participei de inúmeros concursos de poesia.... 

.. aqui. Esse é... [lendo] texto de autores locais premiados, aqui dos JOTE-Titac. 

 

Édio – Legal, isso aqui eu gostaria de levar. É a publicação do (???). (...) 

 

Wilfried – Núcleo de Teatro Escola poderá fechar. Isso aí nós estamos falando em 

26/02/1997.  

 

Édio – Olha só... 



 

Wilfried – Isso é bobagem... mas, “poderá fechar”, é legal né... eu “adoro” colocações 

assim. Poderá cair neve aqui amanhã... poderá, eu também acho que poderá... 

Particularmente eu abomino esse tipo de coisa. (...) Mas ta bom, pelo menos ta 

contando, falando.... Era uma tentativa de resgate de algumas coisas, quem fez o quê e 

pa-ra-ra...  

Olha, Ceval, a gente participou de uns trabalhos na Ceval. Recebia muitos certificados 

que empresas entregavam por conta de trabalhos que a gente desenvolvia junto à elas. 

Honra ao mérito. (...Wilfried fala sobre cursos que realizou na época em que trabalhou 

no Beto Carrero...)  

 

 

 

Arquivo 9  

 

Édio – Outro dia a gente conversando uma coisa parecida, o Alexandre... não, o 

Alexandre não faria tudo de novo. Ele tem um certo ressentimento com o período 

grande que ele trabalhou com o teatro, ele queria ter se... não sei se dá pra falar assim... 

me ajuda... Ele queria ter se colocado como artista, ele queria ter se assumido como 

artista mais cedo, ele acha que durante muito tempo ele ficou como professor, e aí ele se 

assumiu como artista quando... (...os filhos de Wilfried vem conversar e logo se 

retiram...) da tua carreira... hoje tu estás com várias coisas, com política, com marketing 

e tal. Na tua carreira artística, tu faria tudo de novo... 

 

Wilfried – Claro... 

 

Édio – Mudaria alguma coisa... 



 

Wilfried – Ah, é óbvio, óbvio que existe o aprendizado, não tenho dúvida. Mas eu 

nunca vou saber, eu não posso saber coisas hoje que eu só vou poder saber amanhã, por 

uma questão de avanço cronológico das experiências e tudo mais. Eu faria sim, tudo de 

novo, claro que faria. Estou contente, nesse sentido estou contente. Como eu digo, eu 

poderia ter vivido emocionalmente uma relação, com uma só mulher, estarmos hoje ali, 

nós dois já com cinqüenta, quase cinqüenta anos... ta bom, seria cômodo... Vivi quatro 

experiências, bem diferentes uma da outra, show de bola, poxa, legal, oportunidades 

únicas, né. Eu vivi uma gama de experiências na área cultural, especificamente com a 

mímica, com teatro convencional, como escritor de teatro, de poemas, contista, tradutor 

do alemão, como músico, compositor de letras, mais do que músico propriamente dito, 

investindo um pouco nas artes plásticas, participei de várias exposições como “artista 

plástico”, entre aspas. Quer dizer, eu tive... oportunidades de fazer tantas coisas... 

 

Édio – Agora como marqueteiro... 

 

Wilfried – Como marqueteiro, com treinamento, com consultoria... nossa, é tanta coisa, 

é show de bola isso, não tem nada melhor, nada mais gratificante do que tu ter uma 

gama de experiências, e cada uma agrega algo para as próximas. Vocês não vão 

acreditar. Eu fui escolhido pra ser gerente de qualidade do Beto Carrero na época em 

que eu trabalhava na Fundação de Cultura de Indaial. A Fundação de Cultura foi um 

ótimo emprego durante um ano e pouco, e eu tinha ali o tempo equivalente ao tempo de 

prática de aula em tempo disponível para a preparação das aulas. A cultura lá em Indaial 

é muito valorizada, uma coisa sensacional. Aí eu lia o jornal, revistas, livros, pois 

muitas vezes vinha com as aulas já preparadas de casa, ia assim aumentando meus 

conhecimentos. E lendo o Santa eu vi, puxa, tão chamado alguém pra se gerente de 

qualidade de um grande empreendimento de lazer. Pedia-se, conhecimento em turismo, 

lazer ou administração. Queria-se que se falasse plenamente o inglês ou, no mínimo, 

espanhol. Procurava-se alguém que já tivesse experiência na área de lazer, 

preferencialmente. Pensei, eu sou peitudo, vou mandar o meu currículo pra lá. E não 

tinha nada disso, não falo inglês, até hoje. Falo e leio alemão, escrevo mais ou menos, 



aprendi desde criança, né. Falo só uma merreca de espanhol e de inglês, só o mínimo 

para não ser vendido lá no estrangeiro. E não tinha nada de... tinha me formado em 

publicidade e propaganda, comunicação social, não tinha nada do que eles queriam, mas 

tinha uma vivência muito grande em treinamento, isso sim, tecnicamente preparado, 

anos e anos de treinamento. E, pra agregar, eu tinha conhecimento bom em teatro, 

música, ta-ta... e botei tudo lá. Os caras me chamaram, soube depois que foram enviados 

mais de 370 currículos. E meu currículo estava totalmente fora das premissas, era o 

único currículo, dos trinta que foram escolhidos, que não tava dentro do perfil desejado. 

Ele me contou isso depois, o Damiani, o gerente de RH. E fui indo. Seis etapas do 

processo seletivo com consultores de uma empresa de Curitiba, mais duas com a 

diretoria, fui escolhido. Ta certo, que para passar em primeiro entre os três que ficaram 

no final, contei com muita sorte, mas mesmo assim... tive esta grandiosa oportunidade. 

Não foi só o conhecimento de uma ou outra atividade que eu havia feito até então, foi a 

soma dos conhecimentos que eu tinha que me levou até lá. E é legal, ta aqui olha... 

fazendo um dos cursos de nível internacional em Orlando nos EUA, cursos traduzidos 

para sete, oito idiomas, simultaneamente.  

Então aqui... Essas são fotos do NuTE, da Equipe do NuTE, fazendo uma comemoração 

na casa do Álvaro, tem aqui o Diogo, o Claus Jensen, o Álvaro, o Wilfried... uma boa 

pergunta... quem será este aqui?  

 

Édio – E esse alemão no meio ali? 

 

Wilfried – Uma boa pergunta. Ah! O Claus. Uma figura importante ali dentro do NuTE. 

O Silvio, (???). Aqui o Diogo pedindo esmolas e ele acabou recebendo uma esmola 

mesmo, alguém ali acabou dando uma esmola pro Diogo, que convenceu, depois riu pra 

caramba, fez o personagem, o pedinte, lá dentro... risos... Se quiseres levar essas quatro 

fotos... me devolves depois. 

(...) 

 



Aqui é a Adriana Kalckmann, fazendo palhaço na praça quando aqueles mímicos do 

Chile estavam se apresentando. (...) Aqui, eu cantando no coral, quando era pequeno, eu 

fazia peças teatrais quando tinha essa idade, aos sete, oito anos. Fiz teatro por alguns 

anos. Depois abandonei literalmente o teatro e manifestações artísticas em geral durante 

todo um período, até os vinte anos. Nesse período eu não fiz mais nada relativo à 

cultura. Retomei quando assisti os mímicos da França, deu vontade de entrar nesse meio 

novamente. 

(...Édio e Wilfried falam sobre a foto do coral...) 

 

Édio – Porque tu é a única criança no meio desse monte de adulto? 

 

Wilfried – É porque meus avós me incentivaram muito na época, eles eram ligados à 

cultura como um todo. Meus avós eram tradicionais do Clube de caça e tiro Lira, depois 

do Salto do Norte e, por fim, do 25 de Julho.  

 

Édio – Esse disco a sua avó gravou né? 

 

Wilfried – Gravou. Aqui é no 25 de Julho. Aqui está minha avó. Teve outro, eu não 

tenho, só tenho esse. E consegui agora, só tenho a voz dela, entre tantas outras vozes, eu 

consegui fazer um CD disso. Pelo menos isso, não tenho a voz dela gravada em mais 

nada, mas tenho dentro desse grupo.  

 

Édio – Aí ela te levava pro... 

 

Wilfried – Aí eles me levavam pra tudo que era ligado à cultura, canto coral, teatro, 

apresentações de bandas, festas tradicionais, eles sempre me levavam.  

 



Édio – E o teu avô? 

 

Wilfried – Aqui. Faleceu mais cedo o meu avô. Trinta anos antes da minha avó. 

 

Édio – Tá ficando parecido hein cara? Risos... 

 

Wilfried – Pelo amor de deus, ele é magro, sempre foi magro... Eu sou parecido com 

meu pai. Meu filho Igor, quando comparado com uma foto minha aos 5 anos de idade, 

também era igualzinho a mim. 

(...) 

Isso aqui é a prova de que eu ganhei realmente o prêmio do FUC, olha a foto ali. E aqui 

estão as minhas instalações na Exposição A Cor da Corda. Eu consegui um canto, uma 

salinha especial e exclusiva no ambiente para meus trabalhos classificados. Isso aqui era 

um disco 45 rotações, quebrado, com o hino nacional brasileiro, e aqui um cd de rock 

estragado, e as mãos de boneca, amarradas, estão dadas. Essa daqui tem as cores da 

bandeira dos Estados Unidos, e a outra as cores da bandeira do Brasil,... falava dessas 

desigualdades que a gente tem com o mundo desenvolvido, mas é forçado a companhar 

o ritmo de desenvolvimento imposto por eles. Aqui tem um palhaço, ele ta com um 

papel recortado, com o formato do mapa do Brasil, amassado na mão e há uma grande 

lágrima no olho dele... Aqui a gente teve uma outra circunstância com um boneco 

desses, cabelo em pé e tal, amarrado numa grande pedra, tem uma corda solta em baixo 

e aqui atrás nós temos uma luminaria, iluminando uma bandeira do Brasil 

descaracterizada com a aplicação de grandes fraudadores políticos, e a corda ta largada, 

ele ta com uma pedra presa na perna e não pode chegar até lá pra fazer alguma coisa. 

Esse abismo entre nós, o povo comum e as elites com seus desgovêrnos. Essa foi mais 

ou menos a... Foi assim que eu conquistei alguns espaços nas artes plásticas. Esse A Cor 

da Corda, foi vencido,...... pra se ter uma idéia, concorreram praticamente todos os 

artistas plásticos de Blumenau, tinha gente de Florianópolis, tinha gente de Curitiba, 

vários, e a Ana, com a qual eu convivi por três anos e meio, ela fez uma única instalação 

e venceu A Cor da Corda. (...Wilfried explica como era a instalação...) 



 

 Édio – Essas últimas fotos, algumas do... 

 

Wilfried – Não, não. Essas aqui são de Festivais. (...)  

 

Édio – Fechamos então... 

 

 

 

Arquivo 10 

 

Wilfried – Naquele Jote-Titac nós pegamos um texto,  Pegamos e não sei como, eu não 

consegui trocar por outro mais adequado... eu me aventurei, e disse, vou montar esse 

mesmo com um grupo. Só que esse grupo não aconteceu, demorei pra me definir e os 

meus acabaram se enfiando em outros grupos à convite destes. E eu tava praticamente 

sozinho com o texto na mão, não arrumei mais ninguém para o grupo, não arrumei 

ninguém pra técnica, e fiquei lá, eu com o texto, pitoco pra decorar texto, pitocão 

mesmo...... Tinha que montar um cenário, não tinha ninguém pra fazer isso, e fiquei 

sozinho nessa brincadeira, de montar esse troço. Aí, arrumei no final das contas uma 

pessoa pra me ajudar na hora da apresentação, uma moça, uma integrante nova lá do 

NuTE... agora nem lembro quem é a pessoa. Então, não falei nada pra ela sobre a 

iluminação da peça, que era o que eu precisava, eu disse, vou levar isso ao extremo 

agora, e não falei nada sobre a luz. A turma da época deve se lembra disso, talvez o 

Alexandre lembre o nome desse trabalho. E eu entrei em cena, e dei todos os textos, e 

tornei tudo uma grande brincadeira. Aproveitei a condição daquela garota não saber o 

que ia fazer com a luz, o tempo todo fiquei discutindo com a iluminadora “não, você 

tem que iluminar aqui, aqui. Não, pára! É no outro botão... Dá uma geral!”. E por todo 

os espaços onde eu me locomovia, tinha colado pedaços do texto que eu tinha que dizer. 



Eu tinha um leque, que no verso tinha o texto na íntegra, caso eu me perdesse. E, 

durante a “interpretação”, eu deixava bem claro que estava lendo os textos pelo cenário, 

apesar de estar fingindo disssimulação e dificuldade ao fazê-lo sem a devida luz... no 

final, saiu tudo. E se tornou muito criativo isso, ao mesmo tempo ridículo e ao mesmo 

tempo altamente interativo, e tornou-se uma grande sátira da coisa. Um maluco 

entrando sozinho, fazendo tudo sozinho, e depois o pessoal subiu, foi olhar o texto 

colado em tudo quanto é lado, na manga do figurino... e ainda a discussão com a 

iluminadora, ela ficava ali tentando mexer naquele painel de controle, sem nunca termos 

falado sobre a tal da luz. Eu dizia, antes “não te preocupa, na hora tu fazes tudo 

certinho”... ela também não era uma operadora de luz... Então ficou tão inusitado o 

negócio que isso acabou alcançando as críticas do jornal na época, “um doido lá, fez 

tudo sozinho, falou, colou o texto, ta-ta-ta... mas conseguiu no final ainda passar com 

certo agrado da platéia  essa maluquice toda”. Isso foi uma das maluquices que nós 

fizemos. Não foi como aquela montagem do Helmuth...., que foi uma droga mesmo, 

muito mal feita, não era isso...... . Essa, foi diferente.  


