
Segundo Ensaio – 7 de abril de 2012 

 

Sol. Sábado... 

(...) aproximadamente 14h. 

Imagem Insistente: Grande Auditório do Teatro Carlos Gomes 

 

É; bem... pessoal, olha só – os atores que conversavam, cada qual em sua esquina de afectos, 

centralizam olhar, alguns sorrindo, outros ansiosos, em Alexandre Venera, ele continua – eu fiz 

aqui uma pesquisa que acredito vai ajudar a gente a levantar esse espetáculo (os atores 

caminham em direção a Venera que chacoalha papéis em suas mãos, vão formando, aos 

poucos um círculo em torno dele), na verdade são recortes de jornal, algumas fotos, trechos 

das entrevistas, alguns conceitos que eu selecionei pensando no que poderia ser uma fase do 

NuTE entre 1984 e 1986. Nós não vamos fazer isso, mas se um dia alguém quiser inventar um 

início, um começo, uma origem, para esse núcleo de teatro tenho a impressão de que o 

melhor momento para esse decalque estaria nos aperitivos que vamos ver hoje. Estou 

chamando, provisoriamente, esse período de No Princípio era a MúsicaNo Princípio era a MúsicaNo Princípio era a MúsicaNo Princípio era a Música Têxtil  Têxtil  Têxtil  Têxtil GostanteGostanteGostanteGostante. Nós 

vamos trabalhar da seguinte forma: vocês vão formar pequenos grupos, de duas a três pessoas 

(todos os atores se olham) cada grupo vai receber um jogo de aperitivos que preparei. Vocês 

vão ter um tempo para saboreá-los (Venera coloca uma folha de papel na boca, os atores 

riem) e deverão trazer para o grande grupo uma ou duas cenas disparadas, construídas com 

esses aperitivos. Fica bom assim? O que vocês acham? 

— Acho que não entendi direito: o espetáculo vai ser apenas sobre esse período de 84 a 86? 

— Não, não... Isso que vamos trabalhar hoje é apenas uma fase. Pra facilitar nosso trabalho eu 

dividi os 18 anos do NuTE em seis fases: 

I – No Princípio era a Música Têxtil Gostante 

II – Espetáculos 

III – Grupos 

IV – Jote-Titac 

V – Escola 



VI – Morte 

 _O que vamos trabalhar hoje é apenas uma delas... 

_Como vai funcionar? A gente pode escolher os aperitivos? 

_Acho que sim; não vejo problema se vocês preferem assim. Na verdade o que eu tenho aqui 

são jogos de aperitivos. Cada jogo é composto por um ou dois recortes de jornal, uma ou duas 

fotos, de três a sete trechinhos de entrevistas, as atividades do NuTE de determinado ano, e 

algumas vezes um documento aleatório que pode ser uma partitura de um curso dado, uma 

aula, coisas assim. A proposta é que cada grupo trabalhe em torno de um desses jogos. Eu 

tinha pensado em sortear, mas se todos concordarem em escolher e ficar bom, acho que pode 

ser, sim. Vamos ver se dá certo... Deixa ver, quantos grupos temos? Dois, três... São três 

grupos... Eu tenho aqui cinco jogos; ótimo; vou colocar os jogos aqui1 e cada grupo pode 

manusear e escolher o seu: 

 

 

                                                             
1 IMPORTANTE: Caro leitor, as suas possibilidades de atuação com os Aperitivos Cênicos são múltiplas. 

Você pode seguir a leitura do livro manuseando, como apoio, o Baralho que segue em anexo – 

APERITIVOS CÊNICOS. Neste Baralho, que funciona como parte aberta do livro, você vai encontrar todo 

o material utilizado pelos nossos atores para a Composição de Mundos – trechos de entrevistas, fotos, 

documentos, recortes de jornal, demais registros. Uma das possibilidades para seguir a leitura, que lhe 

sugerimos, é fazer do Baralho uma engrenagem do livro. Sempre que um registro citado não aparecer 

aqui você pode consultar sua imagem, redação, diretamente no Baralho. Outra possibilidade, para você 

que, por uma questão ecológica, organizativa, alguma relação mal resolvida com ácaros, gosta cada vez 

menos de papel, e/ou que tem interesse em baixar as imagens-registros para seu computador pessoal, é 

seguir a leitura do livro com o auxilio dos endereços-links dispostos aqui, logo abaixo, na seção 

Aperitivos Cênicos e/ou nutrientes para composição de mundos: espécie de programa do Baralho. 

Todos os endereços-links levam à biblioteca do NuTE – NUTRINDO – e cada um deles está direcionado à 

imagem-registro que faz referência. Outra possibilidade, ainda, é você esquecer o Baralho e a internet e 

simplesmente continuar a leitura, aí deitado em sua rede, ou no sofá, como preferir, para, assim, num 

momento de sua escolha saborear com calma as imagens-registros cuidadosamente selecionadas pela 

equipe NuTE Para Todos. Entre tantas outras possibilidades, acreditamos que a melhor é exatamente 

essa que você está começando a jogar. Vá em frente, bom experimento.  



 

APERITIVOS CENICOS 

e ou nutrientes para composição de mundos 

 

 

2 

 

 

 

                                                             
2 montar legenda; como conseguir nome das pessoas? 



AperitivoAperitivoAperitivoAperitivo Cê Cê Cê Cênico N.nico N.nico N.nico N. 1 1 1 1 

 

Recorte de Jornal: http://www.nute.com.br/acervo/08_jornal_JSC_DiarioNoite.jpg 

Foto:  http://www.nute.com.br/acervo.php?id=443 

Atividades do NuTE em 1984: http://www.nute.com.br/acervo.php?id=711 

Documento: Primeira aula: iniciação à mímica: 

http://www.nute.com.br/acervo/11_Iniciacao_mimica_1.jpg 

 

Trechos de Entrevistas: 

Entrevista 1 com Wilfried, página 15: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “O NuTE ele era, simplesmente, 

grupos interessados em” (...) parar emparar emparar emparar em “formados dentro do próprio NuTE, mais tarde”  

 

Entrevista 1 com Wilfried, página 1: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “ (...) mas a criação do NuTE é do” (...) 

parar emparar emparar emparar em “já falecido, que era um discípulo do Jardim, né, aprendiz lá do Jardim” 

  

Entrevista 1 com Wilfried, página 27: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “O NuTE acho que foi um momento, 

um grande momento de” (...) parar emparar emparar emparar em “ter representatividade de nível estadual  



Aperitivos Cênicos N.Aperitivos Cênicos N.Aperitivos Cênicos N.Aperitivos Cênicos N. 2 2 2 2    

 

Recorte de Jornal: http://www.nute.com.br/acervo/06_Alto_nivel.jpg 

Foto:  http://www.nute.com.br/acervo.php?id=443 

Atividades do NuTE em 1985:  http://www.nute.com.br/acervo/0_ano1985.txt 

Documento: Programa Hoje Tem Teatro: http://www.nute.com.br/acervo/05_Programa.jpg 

 

Trechos de Entrevistas: 

Entrevista com Alexandre Venera, página 26: começar em “começar em “começar em “começar em “(...) eu entrei como aluno pra 

estudar música, fiquei estudando piano foi mais ou menos” (...) parar emparar emparar emparar em “aí onde comecei a 

compor uma espécie de roteiro mensal de datas . 

 

Entrevista com Alexandre Venera, página 8: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “Não, não, eu fiz isso nas horas de” 

(...) parar emparar emparar emparar em “sábado lá no teatro, sabe, tinha o palco pra eles, tinham salas... o teatro nesse 

ponto era aberto...” 

 

Entrevista 1 com Wilfried, página 17: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “Aí na seqüência que começou a 

acontecer.” parar emparar emparar emparar em “E daqui a pouco, o quê que aconteceu, dentro do NuTE havia os 

grupos  

 

Entrevista 1 com Wilfried, página 10: começar em: começar em: começar em: começar em: E aí, durante um período, eu, agora 

já em contato com o NuTE, que era um núcleo de” (...) parar em parar em parar em parar em “Pantomimas, e que 

era só baseado em comunicação gestual.  

 

Entrevista com Alexandre Venera, página 8: começar em “começar em “começar em “começar em “(...) coordenador de eventos 

culturais e” (...) parar emparar emparar emparar em “eram excelentes atrizes, muito boas, e tudo pronto, mas o diretor 

não podia mais, né... não veio mais, desistiu... 



Aperitivo Cênico N.Aperitivo Cênico N.Aperitivo Cênico N.Aperitivo Cênico N.3333    

 

Recorte de Jornal N.1: http://www.nute.com.br/acervo/85_09_08_SeminarioTC_a.jpg 

Recorte de Jornal N.2 http://www.nute.com.br/acervo/16_jornal_5e6_10_86_a.jpg 

Foto N.1: http://www.nute.com.br/acervo/85_12_23_foto_camarins_2.jpg  

Foto N.2: http://www.nute.com.br/acervo/28_3TTT_apresentacao_b.jpg 

Atividades do NuTE em 1986: http://www.nute.com.br/acervo.php?id=728 

Documento: Relação da equipe participante do projeto Hoje Tem Teatro: 

http://www.nute.com.br/acervo.php?id=710 

Trechos de Entrevistas: 

Entrevista 3 com Wilfried, página 2: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “(...) ele sempre trazia dados teóricos em 

forma de jornaizinhos, panfletos, xerox ou” (...) parar emparar emparar emparar em “de um grupo efetivo do NuTE – a 

“Pantomimas”.  

 

Entrevista com Alexandre Venera, página 17: começar em “começar em “começar em “começar em “O Wilfried, em 1984 vinha como 

convidado” (...) parar emparar emparar emparar em “um ano ficou na mão dele, logo no começo.”  

 

Entrevista com Alexandre Venera, página 24: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “E ano novo, virou, e janeiro, fazer o 

quê? (...) parar emparar emparar emparar em “trouxemos o pessoal do Teatro Guaíra pra dar aula, e os professores, 

alunos do Teatro Guaíra”.  

 

Entrevista 1 com Wilfried, página 21: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “E aí nós divergimos naquela época (...) eles 

pensavam a coisa mais como” (...) parar emparar emparar emparar em uma escola estruturada, pra fazer a base e tudo.  

 

Entrevista 2 com Wilfried, página 17: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “No entender dele você fazia uma produção 

de Artaud” (...) parar emparar emparar emparar em “e no Oriente e pá-pá-pá... eu entendia assim”.  

    



AperitivoAperitivoAperitivoAperitivo Cênico N. Cênico N. Cênico N. Cênico N. 4 4 4 4    

 

Recorte de Jornal: http://www.nute.com.br/acervo/46_curso_mimica_enocoes.jpg 

Foto: http://www.nute.com.br/acervo/29_3TTT_apresentacao_a.jpg 

Atividades do NuTE em 1985: http://www.nute.com.br/acervo/0_ano1985.txt 

Documento: Declaração Grupo ADR Sul Fabril: http://www.nute.com.br/acervo.php?id=347 

 

Trechos de Entrevistas: 

Entrevista 1 com Wilfried, página 10: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “E esse foi o primeiro curso” (...) 

parar emparar emparar emparar em “veio da Artex, trabalhava lá como tecelão. 

 

Entrevista 1 com Wilfried, página 11: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “(...) no segundo curso ele” (...) parar parar parar parar 

emememem “tentou trazer outras pessoas” Guaíra  

 

Entrevista 1 com Wilfried, página 70: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “(...) eu comecei a viajar muito, e” 

(...) para empara empara empara em “os dois iam lá suprir, né, quando tinha alguma coisa os dois estavam 

aptos, qualificados tecnicamente”.  

     

Entrevista 3 com Wilfried, página 3: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “Bem, no início era tranqüilo, porque” (...) 

parar emparar emparar emparar em “passou pelo NuTE, o José Ronaldo Faleiro, e montamos com ele um programa de 

curso que abordava o teatro universal”. 

 

Entrevista 2 com Wilfried, página 25: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “E assim tinha muita gente” (...) 

parar emparar emparar emparar em “eles viajavam, davam umas justificativas lá que nem eles sabiam o que 

tavam falando. Não era incomum” . 

 

    



Aperitivo Cênico N.Aperitivo Cênico N.Aperitivo Cênico N.Aperitivo Cênico N. 5 5 5 5    

 

Recorte de Jornal: http://www.nute.com.br/acervo/15_Painel.jpg 

Foto: http://www.nute.com.br/acervo/29_3TTT_apresentacao_a.jpg 

Atividades do NuTE em 1984: http://www.nute.com.br/acervo.php?id=711 

Documento N.1: Segunda Aula de Iniciação à Mímica:  

http://www.nute.com.br/acervo.php?id=314 

Documento N.2: Cartaz Três Terças Tem Teatro: http://www.nute.com.br/acervo.php?id=354 

 

Trechos de Entrevistas: 

 

Entrevista 1 com Wilfried, página 2: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “Era a Equipe de teatro da Sulfabril (...) parar parar parar parar 

emememem “esse foi o começo nosso, dentro desse processo”.   

 

Entrevista 1 com Wilfried, página 5: começar em “E aí, eu me propus montar um grupo de 

mímica (...) parar emparar emparar emparar em “a fazer uns cursos básicos pra gente ali”.   

 

Entrevista 1 com Wilfried, página 6: começar em “Eram todos funcionários” (...) parar emparar emparar emparar em    “nós 

não fazíamos o infantil, essa era a divisão que existia, pra não lesar o outro”.      

    

Entrevista 1 com Wilfried, página 8: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “(...) o Diogo Junkes e o Cesar Reis e o 

Wilfried Krambeck (...) parar emparar emparar emparar em “o NuTE fazia as apresentações e nós fechávamos 

normalmente as apresentações como grupo convidado”. 

 

Entrevista com Alexandre, página 17: começar emcomeçar emcomeçar emcomeçar em “é, mas o quê que era o NuTE... Muito 

diferente do que é o NuTE  (...) parar em “ele era amador também.”  



 

ComposiçãoComposiçãoComposiçãoComposição de Mundos de Mundos de Mundos de Mundos    

    

Caro Leitor, como você já deve ter percebido acatei a sugestão que me foi feita na 

página 23 do Prólogo. Ou seja, vou tentando descrever aqui o que vai acontecendo durante os 

ensaios. Se eu esquecer alguma coisa, por favor, me ajude. Tem uma caneta bem aí do teu 

lado. Se bem que seria melhor um lápis, né. Sou da opinião que rascunho se escreve a lápis. Ou 

será que vi isso um filme? Bem, de qualquer forma, o que estou assistindo aqui é o seguinte:  

Cada um dos três grupos ensaia num espaço reservado: Camarim, Palco do Grande 

Auditório, Corredor em Frente aos Banheiros. Depois de alguns cigarros Alexandre começa a 

circular entre eles.  

No Palco do Grande Auditório o grupo planeja suspender um ator. Alexandre gosta 

muito da imagem, pergunta como farão a suspensão, o grupo responde que usará uma corda. 

Alexandre questiona se a corda será do tipo falante ou se estará dormindo. Parabeniza o 

grupo. 

  No Camarim os três atores chutam uns aos outros. Alexandre sorri e retorna em 

silêncio, se esforça para não atrapalhar o momento da improvisação. 

No Corredor um ator, deitado no chão, balbucia espasmos próximos aos de uma crise 

epiléptica. Na mesma cena, mas numa ponta do corredor, bem em frente ao bar do teatro, um 

segundo ator repete: “ “ “ “esses grupos vão deixar de ensaiar, ensaiar, ensaiar e nunca 

apresentar”. Ele usa a frase – sussurrando, gritando, em meio a gargalhadas... – para se 

aproximar e para se distanciar do ator deitado. Um terceiro ator, sentado na escada, ao lado 

do bebedouro, realiza um movimento que lembra alguém interpretando uma canção popular 

com um violão. Impressionado com a cena, Alexandre passa a mão no cabelo e no nariz. 

Quando o grupo faz uma pausa, elogia a energia com a qual estavam trabalhando. Pergunta 

qual foi o Aperitivo Cênico escolhido pelo grupo e eles indicam o jogo 2. Alexandre manuseia o 

Aperitivo Cênico N.2, emite um “Ah! Legal”, e por fim pede para o grupo experimentar um 

pouco mais com palavras-frases. 

Retornando ao Camarim os três atores improvisam, com mímica, o que parece o 

trabalho de operários em uma fábrica. Alexandre assiste a toda a improvisação. Durante a 

pausa, pergunta o que aconteceu com os chutes. O grupo responde que era apenas uma 



técnica de aquecimento, que não pretendem utilizar para a composição das cenas. Alexandre 

conta a história de uma invenção polêmica: a máquina de dar chutes. 

No grande auditório dois atores improvisam uma cena romântica que logo se 

transforma em pequenos desentendimentos afetivos, evoluindo para ódio e agressão. 

Alexandre descobre que o grupo ensaia o Aperitivo Cênico N.3. Ainda curioso resolve 

questionar o fragmento disparador da cena. O grupo aponta para o seguinte trecho de 

entrevista: 

 

«(...) ele sempre trazia dados teóricos em forma de jornaizinhos, panfletos, xerox ou 

verbalizando diretamente para os grupos que dirigia. E, além disso, era crítico e 

extremamente criativo. Foi também, incontestavelmente, o mentor e organizador da 

idéia de, efetivamente, começar-se a fazer teatro num prédio chamado de “teatro”. 

Portanto o Alexandre é, sem dúvida – no sentido figurado – o “pai” do NuTE... 

Édio – Interessante! E quem seria a mãe? 

Wilfried – Bem, igualmente no sentido figurado, é provável que tenha sido eu. Talvez 

eu tenha pego a criança no colo e a alimentado no momento do abandono e a mantido 

viva neste período de fragilidade. Com toda a ajuda do Álvaro, Diogo, Iraci, Roberto, 

Sandra e Valdir – obviamente –, que chegaram até o fim do primeiro curso e foram os 

atores e as atrizes da primeira montagem, genuína, de um grupo efetivo do NuTE – a 

“Pantomimas”».(Entrevista 3 com Wilfried, página 3). 

 

O diretor aprova e entusiasmado incita o grupo a abrir a cena. Um dos atores toma a 

palavra e comenta que aquela seqüência havia acabado de surgir, que foi a primeira tentativa-

experimento com o recorte-entrevista. Alexandre elogia a “sacada-cênica” e sugere ao grupo 

explorá-la numa velocidade menor — a mais lenta possível —, ele repete algumas vezes “a 

mais lenta possível”, e assim permitir, aos poucos, que os demais fragmentos do jogo sejam 

incorporados. Manuseando o Aperitivo Cênico N.3.  Alexandre encontra, sorri, e dizendo “está 

aqui”, cita como exemplo a foto: 
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O diretor acredita que uma boa acoplagem desta foto com o momento que ele prefere 

chamar ‘Gostante’ ao invés de Romântico, potencialize a cena. Um ator questiona o termo 

Gostante. Alexandre explica que Amante é que não poderia ser, porque as pessoas se 

gostavam, mas amar seria coisa diferente; já o termo romântico pode dar uma ênfase 

desnecessária a determinado período classificado assim pela história das artes. O grupo 

concorda, acata as sugestões e começa a trabalhar. 

No Camarim o jogo de mímica começa a tomar forma. O grupo interpreta uma equipe 

de teatro infantil que está montando um espetáculo de Maria Clara Machado. Tudo leva a crer 

que se trata de Pluft, o Fantasminha. De repente em meio a esse ensaio aparecem dois novos 

personagens. Trata-se de Wilfried Krambeck e Iraci Potrikus. Um deles passa a cuidar do som e 

o outro a cuidar da iluminação do espetáculo. O grupo se esforça para demonstrar que essa foi 

a entrada dos dois personagens na trupe e que ainda não se trata de NuTE. No espelho do 

camarim escrevem: GATE – Grupo de Teatro da ADR Sulfabril. Saindo do camarim, Alexandre 

resolve fumar mais alguns cigarros. Ao fumar comenta a importância que algumas empresas 

têxteis da região tiveram no fomento da cultura local. Cita como exemplo o Grupo de Teatro 

Amador da Artex, o Grupo de Mímica da ADR Sulfabril, fundado pelo Wilfried, e o próprio 

GATE, muito influenciado e inúmeras vezes apoiado por Carlos Jardim. Diz que pessoas 

importantes da cena teatral blumenauense foram trabalhadores têxteis. Que através desses 

grupos experimentavam teatro e mais tarde acabaram encontrando no NuTE um espaço para 

se inventar, para se Artreinventar.  

                                                             
3 Iraci Potrikus, Wilfried Krambeck e Alexandre Venera dos Santos 



«Eu trabalhei vinte e cinco anos na Artex, na verdade eu sou um operário né, trabalhei 

vinte e cinco anos na Artex, aposentei ali com vinte e cinco anos na área têxtil. Mas na 

época fazia teatro na Artex, e comecei a estudar, eu comecei mesmo a viver o teatro, 

estudar teatro mesmo, nessa época com Alexandre, porque a partir de então era mais 

amador, aquela coisa assim de fazer por fazer» (Entrevista com Álvaro, página 3). 

 

Nesse sentido, Alexandre complementa, há um tanto de tecelagem, de fábrica, um 

tanto de Têxtil in NuTE. Diz que sua proposta inicial com o Hoje Tem Teatro era simplesmente 

apresentar teatro. Lembra que era coordenador de eventos no Teatro Carlos Gomes, que os 

grupos passavam o ano ensaiando, mas não apresentavam. Seu interesse maior era criar 

condições para que as encenações acontecessem. Como se tratava de um encontro de vários 

grupos, resolveu chamar esse coletivo, para diferenciar dos grupos profissionais da cidade, de 

Núcleo de Teatro Experimental. Ao mesmo tempo, dentro da Sulfabril, Wilfried estava 

ministrando cursos de mímica para funcionários da empresa.  

 



 

Com a abertura desse espaço experimental Wilfried propõe trazer para o NuTE alguns 

desses cursos, e Alexandre aceita. Muitas pessoas que participaram montando e apresentando 

suas peças no Hoje Tem Teatro começaram a circular, no ano seguinte, em torno desses 

cursos. Os alunos que Wilfried tinha na Sulfabril também são convidados para continuar 

estudando teatro no NuTE e assim, aos poucos, começa a se insinuar um núcleo de pesquisa 

em teatro.  

Realizado o processo inalatório Alexandre se dirige ao Corredor. Os atores, carregados 

de energia como antes, operam nas mesmas posições, mas agora num interessante jogo 

dramático: 

 

Ator 1 – eu entrei como aluno pra estudar 

Ator 3 – música 



Ator 1 – fiquei estudando 

Ator 3 – piano  

Ator 2 – foi mais ou menos uns quatro anos, adulto já... casado... 

Ator 3 – violoncelo, clarinete... 

Ator 1 – estudei um monte lá dentro, aí durante minha universidade eu peguei emprego lá de 

bibliotecário 

Ator 3 – na musicoteca 

Ator 2 – sempre me dedicando ao que eu fazia, né... a mulher me convidou pra ser o 

coordenador de eventos do Teatro, não, primeiro secretário da 

Ator 3 – Escola de Música  

Ator 2 – acharam que seria a melhor pessoa pra coordenar eventos artísticos e culturais do 

Teatro, que tinha área de convenções 

Ator 3 – daí durante um ano ou dois... eu fui testemunhando a dificuldade dos grupos 

amadores da cidade, que vinham ensaiar, ensaiar e daí não apresentavam 

Ator 2 – ficava o uso do teatro inútil, né.. 

Ator 3 – onde daí eu “porra”... vou dar uma mão pra eles... 

Ator 2 – eu tenho assessoria de imprensa, tenho a agenda, pauta do Teatro, pego as datas que 

tão mais ruins, assim... nenhum empresário quer, tá sobrando.. 

Ator 3 – vou aproveitar o espaço do Teatro 

Ator 1 – aí onde comecei a compor uma espécie de roteiro mensal de datas 

Ator 3 – Entrevista com 

Ator 2 – Alexandre Venera 

Ator 1 – Página 26 

 



Durante todo o processo os atores são banhados por ressonâncias fotográficas do que 

parece ser um Coral de Clube Caça e Tiro. Toda a cena é realizada num intempestivo dialogo 

com a projeção desta imagem: 

4 

 O diretor, de forma abrupta, interrompe a cena. Mesmo se esforçando para não 

transparecer, um tanto de fúria escorrega pelo canto esquerdo de sua boca quando pergunta 

o que estão fazendo. O grupo responde que tenta dar seqüência ao disparo cênico utilizando 

parte do tema do período-fase – No Princípio era a Música – como tom. Argumentam que 

tanto Alexandre Venera como Wilfried Krambeck são atravessados por uma intensidade 

musical. Alexandre via composição erudita, que pode ser verificada em sonoplastias escritas 

por ele para espetáculos como O Homem do Capote e Outros Seres, Variante Woyzek Mauser, 

Jato de Amor5, e Wilfried via composição popular, que pode ser verificada em canções como 

Natureza, Solitário Elemento, Bavária Bananeira, sempre apresentadas em festivais da canção 

como o Festshow promovido pela Sulfabril e o FUC – Festival Universitário da Canção6. Em 

meio à defesa, o grupo utiliza a máxima nitiniana de que “A vida sem música seria um erro” e 

                                                             
4  Coral Gesangverein da Sociedade Recreativa e Cultural Salto do Norte de Blumenau. Dirigido pelo 

maestro Kemmelmeier – sentado, segurando o troféu. Da esquerda para a direita a quarta senhora em 

pé: Irmgard Globig e da esquerda para direita o quarto senhor, único de óculos: Hermann Globig. Avós 

de Wilfried Krambeck: única criança presente na foto. Registro realizado no natal de 1971. 

5 Colocar Link das Trilhas (DVD e Web) 

6 Wilfried Krambeck gentilmente organizou um cronograma a respeito de sua trajetória musical. O 

documento se encontra a disposição em: www.nuteparatodos.wordpress.com (criar link) 



finaliza dizendo que talvez o NuTE seja um ovo musical. O diretor, ainda aborrecido, pergunta 

ao grupo como foi que conseguiram retirar o projetor multimídia de dentro do seu carro, já 

que o mesmo estava trancado. O grupo percebe que o aborrecimento do diretor não estava 

ligado à cena, mas sim à utilização do recurso eletrônico. Os atores sorriem aliviados e 

explicam que Juliana Teodoro, ex-atriz do NuTE e atual companheira de Alexandre, passando e 

assistindo à cena, sugeriu a utilização do recurso, que foi buscar no carro e lhes emprestou. 

Alexandre se convence, pede desculpas pela cara amarrada e verifica com o grupo a 

possibilidade de ver a cena novamente. Os atores repetem toda a seqüência. Alexandre 

comenta que eles estão muito perto de desencadear uma partitura. Fica tão satisfeito com o 

andamento dos ensaios que resolve comemorar fumando mais um cigarrinho. O grupo vai 

junto, aproveitando a porta entreaberta ao lado do bebedouro. Em meio à conversa, Juliana 

Teodoro retorna e comenta com Alexandre que, minutos atrás, quando presenciou a ação 

lembrou-se dos experimentos da Estéreo Cena. Um dos atores, interessado, questiona o que 

seria a Estéreo Cena. Juliana responde que se trata do método de trabalho que Alexandre 

vinha desenvolvendo no NuTE. O mesmo ator acha curioso o conceito de Estéreo, pergunta 

que relação haveria com o teatro. Alexandre explica: 

 

«Estéreo, como as caixas de som, que são levemente afastadas pra reproduzir o som 

que foi captado também por dois microfones. (...) tu sentes mais ou menos que, vamos 

dizer, a guitarra da banda de roque tá vindo daqui, o baixista tá 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 reproduzir aquele ambiente, onde 

a gente sabe que o avião rááááá... Sai daqui e passa pra lá, no estéreo tu sente essa 

passagem. A hora que a gente vai juntar com a palavra cena, (...) 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». 

(Entrevista com Juliana Teodoro e Alexandre Venera, páginas 37 e 38). 

 

Um ator pede cigarro. Alexandre oferece o maço. Ele retira um. Acende. Enquanto 

fuma, sorri. Ao final do cigarro, quando todos já retornavam ao Corredor, tenta parafrasear 

Nietzsche dizendo que Sem a Música o NuTE seria um Erro. Alexandre questiona a equivalência 



moral de certo x errado. O Ator sustenta sua apropriação de erro como ausência. Acredita que 

se não fosse uma vontade de música em Wilfried, bem como uma vontade de música em 

Alexandre, o NuTE, se viesse a existir mesmo assim, seria qualquer outra coisa, menos o NuTE. 

Um ator, não fumante, ironiza a utilização do conceito de vontade, segundo ele uma aplicação 

incoerente. Os atores, já no Corredor, iniciam um debate filosófico sobre a Vontade de Poder. 

Alexandre segue para o Palco do Grande Auditório, Juliana se despede.   

 Ao entrar, pela platéia, o diretor é surpreendido por dez cordas falantes. Dois atores 

conversam, cada qual em uma suspensão, com cinco cordas. O primeiro se relaciona com elas 

de forma numérica — suas cordas vão de 1 a 5 —, já o segundo de forma literal – suas cordas 

vão de A a E.   

7 

 

Ator 1 – E ano novo, virou, e  

Corda 3 – janeiro 

Ator 1 – fazer o quê? 

Corda 3 – Fevereiro, março, abril? 

Ator 1 – Ninguém pensava NuTE... 

                                                             
7 Espetáculo (procurar nome do espetáculo, nome das pessoas) uma das peças apresentadas no projeto 

Hoje Tem Teatro, em 1984. 



Corda 1 – “Ah, vamos fazer outro...não sei o que...”, 

Corda 2 – “vamos fazer um curso de mímica, pantomima”. 

Corda 4 – “Não, nós queremos se reunir e manter essa idéia NuTE...” 

Ator 1 – O Wilfried com três quatro... continuou, NuTE não parou, entende... por mim talvez 

tivesse parado, 

Corda 2 – ou pelo Teatro  

Corda 4 – não havia muito... 

Ator 1 – Aí, 1985 um curso, também trouxemos o... trouxemos o pessoal do Teatro Guaíra pra 

dar aula, e os professores, alunos do Teatro Guaíra.  

Corda 4 – Entrevista com Alexandre 

Corda 2 – Venera 

Corda 3 – página 24 

 

 O diálogo acontece envolto no que os atores nominam Saudosismo Gostante. O 

diretor chega a questionar a interpretação das cordas, segundo ele um tanto forçada, beirando 

o clichê do canastrão.  Mas o grupo sustenta que a proposta é justamente esta que tal 

encenação seria proposital. O diretor aceita. O próximo dialogo gravita em tonalidades bem 

diferentes: sensações de intriga, quase rancor, tomam conta do ar.  

 

Ator 2 – O Wilfried, em 1984 vinha como convidado 

Corda A – como um grupo convidado 

Corda B – como teve outros grupos 

Corda C – tu vai ver os programas 

Corda B – Só que a afinidade com o que eu tava tentando fazer 

Ator 2 – aí ele pegou o NuTE pra ele, ele ficou um meio ano com o NuTE só pra ele 



Corda A – tipo com 

Corda B – meu 

Ator 2 – eu não queria arrumar encrenca sabe 

Corda A – e não era NuTE, era qualquer coisa, podia ser... E acabou ficando NuTE. 

Ator 2 – Ele ficou um... praticamente um ano ficou na mão dele, logo no começo. 

Corda B – Entrevista com Alexandre Venera, página 17. 

 

 Terminado o segundo diálogo, o foco da cena volta a ser o Ator 1 e suas cordas 

numéricas. O sentimento de intriga e rancor fica mais forte à medida que o diálogo vai 

acontecendo. Nas últimas frases é possível perceber ódio.  

 

Ator 1 – No entender dele você fazia uma produção de 

Corda 3 – Artaud 

Ator 1 – uma produção do 

Corda 3 – Brecht 

Corda 1 – e você ia aprender, ia se formar assim com ilhas, digamos, conhecendo sempre cada 

ilha, uma nova ilha, uma nova ilha, pra ter um continente no final 

Corda 2 – E aí onde a gente divergia, eu achava que você tem que ter uma base, depois um 

aprimoramento, e sempre do todo 

Ator 1 – então quer dizer, todas as linhas, você vai pegar o 

Corda 3 – Teatro Grego 

Ator 1 – o 

Corda 3 – teatro Romano 

Corda 4 – e o bá-bá-bá 

Corda 3 – o medieval 



Corda 4 – e pam-pam-pam... 

Ator 1 – e vai chegando... até chegar na...no... 

Corda 3 – absurdo 

Corda 4 – e ou... o 

Corda 3 – teatro contemporâneo 

Ator 1 – dependendo das linhas, né, do  

Corda 3 – teatro 

Ator 1 – que se fazia aqui e no Oriente e no 

Corda 4 –  pá-pá-pá.. 

Ator 1 – eu entendia assim (Entrevista 2 com Wilfried, página 17) 

 

No quarto dialogo a cólera atinge as cordas. Urros, gritos, um frenesi histérico 

banhado em ódio e ressentimento. Os dois atores e as dez cordas interagem. 

 

Ator 2 – Balança a cabeça, ah, balança a cabeça, acorda, acorda 

Corda 1 – corda não tem cabeça, babaca 

Corda A – (cantando) minhoca, minhoca, me dá uma beijoca... 

Ator 1 – corda nenhuma vai me amarrar, não importa se são numéricas, se são literais...não 

vou viver preso, não vou... 

Corda B – Mas que bobagem, o que é a liberdade senão uma prisão com mais espaço? Além do 

mais você precisa de mim, sem a minha estrutura, sem a minha base você não pode voar 

Ator 2 – Acorda, você precisa, acorda... 

Ator 1 – vou voar a partir de mim mesmo e meu vôo será Apocalíptico... 

Corda 2 – Estamos avisando, é melhor você colaborar, porque se não for por acordo, vai ser 

por corda 



Corda D – Vamos economizar cortes e enforcá-lo de uma vez por todas, chega desse papo 

aranha 

Ator 2 – Oh !Alice, Acorda....acorda, Alice... 

(todas as cordas riem)  

Ator 1 – Homem Pássaro!!!  

Corda 3 – BUROCRACIA!!!  

Corda C – Ordem! 

Corda B – O que permite o prazer é a lei 

Corda 2 – Lineares degraus da escada que se sobe passo a passo, passo a passo, passo a 

passo... 

Corda A – alguém viu o encordamento do meu violão?  

Ator 2 – Acorda, acorda.... Nossa, que pesadelo terrível, finalmente acordei... 

Corda B – Você é apenas uma marionete, quem te move são as cordas 

Ator 1 – Não! 

Corda 3 – Nós! Somos nós que movemos o mundo 

Corda 1 – Todo Poder às Cordas 

Corda A – (cantando Sinnerman de Nina Simone) Power, Power, Power... 

Ator 2 – Do que vocês estão brincando? Posso brincar também? 

Corda C – De acordo. Atores: vocês aceitam ou não obedecer às cordas? 

Ator 2 – Eu aceito! 

Ator 1 – Eu lhes anuncio o Além do Ator. O que é a emotividade em comparação com a 

máquina senão riso e escárnio. Oh meus irmãos, existe ainda muito de emotivo em vós. Acaso 

vós digo para que volteis a se emocionar? Não! Eu vos ensino a Supermarionete. O Ator é 

superável. O que tens feito até hoje para superar a ti mesmo? O Ator é uma corda estendida 

entre a Emotividade e o Além do Ator. A Supermarionete é o sentido do teatro, fazei com que 

sua vontade diga: a Supermarionete é o sentido do teatro. Assim falava o Ator 1.  



Corda B – Para salvar o teatro é preciso destruir o teatro: os atores e as atrizes devem todos 

morrer de peste. Eleonora Duse. 

Corda D – Agora que estamos entre amigos, uma pergunta: se somos nós que movemos os 

atores, afinal de contas, quem manipula as cordas? 

Corda 1 – Deus... 

Corda D – Pensei que ele estivesse morto. 

Corda 1 – Sim, sim aquele deus criado pelos homens já faz tempo, dizem que morreu 

estrangulado por sua própria compaixão, mas o nosso Deus, a Deusa Corda é eterna... 

Corda B – Corda a deusa Corda 

(todas as cordas: Corda a deusa Corda, Corda a deusa corda, Corda a deusa corda) 

Corda 4 – Isto não é uma entrevista. Estamos na página 24 do Segundo Ensaio. 

 

 Visivelmente impressionado com a cena, o diretor me pergunta, por três vezes, se 

consegui anotar as falas. Respondo que alguns trechos escaparam dada a velocidade com que 

os diálogos aconteceram, mas que anotei o que pude.  Comenta com o grupo que para uma 

boa parte dos estudiosos de teatro não seria difícil aproximar alguns espetáculos do NuTE a 

uma estética simbolista, o que realmente abriria a possibilidade de cavar essa influência de 

Gordon Craig com conceitos como o de supermarionete. Parabeniza o grupo. Um dos atores 

questiona se a grande influência simbolista do NuTE não viria de Grotowski. Alexandre 

responde que o encenador polonês foi essencial para muitas montagens do NuTE, um dos 

pratos principais, sem dúvida. Mas que isso não diminui a importância nutritiva de outras 

refeições como Gordon Craig, Artaud, Schechner, Brecht, Heiner Müller, Meyerhold, Bob 

Wilson. O diretor propõe visualizar o NuTE como uma tribo de antropófagos. Em meio às 

gargalhadas disparadas pelo canibalismo nuteano – imagens de uma antropofagia teatral – um 

ator permanece sisudo. Assim que a onda de riso começa a baixar ele questiona se não seria 

exatamente essa a discussão que suscita a cena das cordas: fazer pensar aquilo que nos 

prende e ao mesmo tempo alimenta, que nos manipula e faz voar, que permite criar e 

aprisiona. Sem cordas como Artaud, Grotowski, Bob Wilson, Craig, o NuTE não seria NuTE. 

Alexandre argumenta que pensando assim ficaríamos presos — amarrados-alimentados — a 

uma dialética panóptico-antropofágica, que pode ser útil, pode ajudar a levantar um 

espetáculo, mas esse não seria um espetáculo sobre o NuTE. O ator, ainda sério, pergunta qual 



o motivo disso e Alexandre comenta que esse conceito-corda nos amarra em dois problemas. 

Um problema experimental e um problema interpretativo. Com muita paciência e didática, 

houve um momento que precisou demonstrar com laranjas, explica que NuTE só era 

 

«(...) experimental porque não haviam leis (...) hoje tem a lei e já não é mais 

experimental, o ator hoje tá fodido, ele tem que seguir tal lei, tal fórmula, ele vai 

empregar tal método e o modo dele chegar lá no final já tá demarcado... então virou 

mais uma espécie de prisão né... tendo muitas ferramentas pra se aprisionar e não pra 

se libertar (...) por que qualquer forma de lei é forma de criar limites, ou patamares, ou 

então apoios... no momento em que a pessoa ta se apoiando, ou criando apoios, ela ta 

segura, ela ta tranqüila, quer dizer, nessa proteção existe uma espécie de lei, em que 

ela ta sendo dominada...» (Entrevista com Alexandre Venera, página 6). 

 

Já o problema interpretativo, continua Alexandre, surge quando a cena, mesmo 

experimental, como acabou de ser, é direcionada por esse conceito. Tomando a si mesmo 

como exemplo, desenvolve o argumento: “Quando assisti há pouco à cena de vocês, fui 

arrebatado por uma centena de imagens, lembranças dos meus passados, dos meus futuros, 

das coisas que nunca fui e de algo que venho deixando de ser, pude me abandonar por alguns 

instantes e isso é ótimo, mas se eu estivesse assistindo a cena com esse conceito no bolso, o 

que vocês acham que teria acontecido comigo? Que experiência eu poderia ter? Eu seria 

direcionado, empurrado, aprisionado, amarrado em uma mono-interpretação. Vocês 

percebem o problema disso? Se vamos fazer teatro para aprisionar as pessoas nelas mesmas é 

melhor não fazer. Se obrigamos nossa platéia a interpretar uma cena através de um único 

sentido nosso teatro não serve pra nada. Teatro não é catequese. O mais importante é que 

cada um possa experimentar o NuTE do seu jeito. É obvio que esse “jeito” de experimentar 

envolve uma série de coisas, o cara vai experimentar a partir do corpo que ele vem ajudando a 

construir pra ele. Tem um povo que chama isso de corpo sem órgãos. Mas essa montagem 

também é experimental, às vezes não dá certo e o cara não consegue nada,  não acontece 

nada com ele, não passa nada por ele, o corpo simplesmente trava. Ele tá ali assistindo a um 

puta espetáculo e só consegue ficar entediado, fica pensando na pizza que vai comer com os 

amigos depois que a peça terminar. Nós não podemos, em detrimento, ou por compaixão dos 

que só conseguem pensar na pizza, facilitar o acesso, porque assim acabamos impondo um 

único acesso a todos. Isso não é arte, é fascismo. As vezes a democracia é extremamente 



fascista. Hoje é moda criticar o teatro comercial. Nunca vi problema em se ganhar dinheiro 

fazendo teatro. O problema é fazer teatro para impor verdades que ninguém tem certeza se 

são mesmo verdades ou se são delírios compartilhados por um grande número de pessoas. 

Nós não somos padres, somos artistas. Por isso quanto mais aberta, mais ampla, mais plural 

for nossa arte, mais possibilidades de interpretação terá o nosso público, melhor será o nosso 

espetáculo. Vocês compreendem o que eu digo?” Em coro os atores dizem “Sim senhor!”e 

batem continência as gargalhadas. Alexandre não gosta da brincadeira, resmunga algo 

incompreensível e abandona o ensaio dizendo que não vai mais dirigir “porcaria nenhuma”. 

Insiste nas frases “vão tomar no cu” e “não dirijo mais essa merda”. Os atores, estupefactos, 

sem saber o que fazer, olham uns para os outros, o silencio pesado e absurdo dura longos 

segundos, até que todos os olhares, cruzando o meu, cobram uma saída, ou ao menos um 

sentido provisório ao acontecimento. Eu balanço as mãos e a cabeça, atordoado, numa 

gesticular tentativa incapacitada de direcionar  a cena. Por fim lhes digo que também não sei o 

que fazer. Peço para que aguardem alguns minutos enquanto procuro Alexandre no Corredor 

e no Camarim.   

Quando entro no Camarim encontro os atores, sentados em círculo no chão, 

conversando a respeito do projeto 3 Terças Tem Teatro. Interrompo o diálogo para perguntar 

se Alexandre havia passado por ali. Eles respondem que não e querem saber se eu havia 

compreendido a diferença entre o Hoje tem Teatro e o 3 Terças tem Teatro. Nesse instante 

noto que o espelho do camarim está completamente preenchido com cópias do mesmo cartaz: 

 

 

Informo o grupo sobre o sumiço repentino de Alexandre e sugiro que retornem ao 

Palco do Grande Auditório, para conversarmos, os três grupos, juntos. Saio em direção ao 

Corredor acompanhado por um dos atores que retoma a pergunta anterior. Caminhando, à 

procura de Alexandre, digo que minha impressão é de que não existem dois, mas sim um único 



projeto com dois nomes diferentes. Inicialmente, em dezembro de 1984, era Hoje Tem Teatro 

e quando retomaram o projeto em 1986 chamaram de 3 Terças Tem Teatro. Não consigo 

prestar muita atenção na conversa, a cada sala que passamos entro e procuro Alexandre. O 

ator, que não para de falar um segundo, tenta me convencer de que o Jote-Titac – Jogos de 

Teatro, Texto, Interpretação e Técnica nas Artes Cênicas – seria uma continuação desse 

projeto. Respondo que podemos pensar numa certa influência, mas que existem muitas outras 

forças atuando na invenção do Jote-Titac. E que teremos um momento mais adequado para 

fazer essa discussão. Ele insiste que sem aquele projeto inicial não seria possível chegar ao 

formato dos Jogos de Teatro, acredita que também a escola de teatro do NuTE tenha origem 

nesse projeto.  

Numa respiração dele consigo emitir alguns sons próximos de “sua interpretação me 

parece um tanto apressada”, ele não ouve, mas continua falando, e fala cada vez mais e mais 

rápido. Quer me convencer a todo custo, não sei bem por que, de sua estranha teoria sobre o 

começo do NuTE. Na opinião dele, em 1984, antes do NuTE o que havia era apenas uma idéia 

na cabeça do então coordenador de eventos do Teatro Carlos Gomes: o Hoje tem Teatro. Este 

coordenador queria provocar-fomentar apresentações teatrais, para isso convida os grupos de 

teatro da cidade e sugere que cada grupo monte em apenas dois meses um texto curto para 

apresentar, sem custo nenhum, no palco do grande auditório do Teatro Carlos Gomes. Ele me 

pergunta se tenho idéia do preço que o Teatro Carlos Gomes cobra por apresentação nesse 

espaço. Tento responder, mas ele está com a boca entupida de palavras, precisa falar e 

falando me diz que em 1985 o que aconteceu foi que o diretor do grupo de mímica da ADR 

Sulfabril, Wilfried Krambeck, o mesmo que trouxe o espetáculo de encerramento do Hoje Tem 

Teatro, começou, dentro do Teatro Carlos Gomes, a desenvolver o curso de mímica que vinha 

realizando na Sulfabril. Resolveu, em parceria com Alexandre Venera, acoplar a esse curso, já 

que o curso poderia ter o nome dele ou qualquer outro, o mesmo NuTE que havia realizado o 

Hoje Tem Teatro. Ao final desse curso os atores montam o espetáculo Pantomimas e nesse 

ano não ocorre Hoje Tem Teatro. Mas o Pantomimas aparece como espetáculo do NuTE. Logo 

no ano seguinte o final do curso volta a ser o Hoje tem Teatro, com a diferença de ser 

chamado de Três Terças Tem Teatro e fundamentalmente com a diferença de que agora quem 

se apresenta são apenas os alunos do curso. 

O ator metralhadora, cuspindo doze palavras por segundo, quase sem ar, me pergunta 

um instante antes de tomar fôlego: “Não seria muita coincidência no final do curso de teatro 

dado pelo NuTE de 1987 aparecer o Jote-Titac com elementos tão próximos do Hoje Tem 

Teatro: tempo reduzido para montagem, textos curtos, apresentações de vários grupos em 



apenas um dia? E com relação à escola de teatro do NuTE, sem o Hoje Tem Teatro Wilfried 

teria aproximado seus cursos de mímica do Núcleo de Teatro Experimental?”  

 Aproveito a respiração do ator para, mais uma vez, comentar sua pressa em concluir 

um roteiro aberto. Um roteiro que perde muito quando aprisionado num começo meio e fim 

de causas e efeitos. Ele não compreende, tento novamente dizendo que apesar de um gosto 

popular pelas novelas e romances em que tudo linearmente começa, se desenvolve e termina 

em momentos precisos, na vida real as tramas são bem mais complexas. Nem sempre uma 

coisa leva a outra, geralmente é um emaranhado de redes que força algo a acontecer. Tomo 

como exemplo as atividades desenvolvidas já em 1985 pelo NuTE: 

 

09/05 - Palestra com os atores "Pepita Rodrigues e Eduardo Dolabella"; 13/05 - 

Workshop sobre "O Comportamento do elemento no Grupo Teatral (Arte em Grupo) 

com o Prof. Thiers Camargo" (do Grupo Sia Santa de Campinas/SP); 06/06 - Palestra 

com os atores do Grupo "La Nave Vá" [Và]; 27/06 a 23/12 - "Curso de Mímica e 

Pantomima" com o Prof. Wilfried Krambeck; 12 a 14/09 - "Primeiro Seminário de 

Teatro" com o Prof. Thiers Camargo 09 a 13/10 - Performances no "Estande de Mini-

Teatro no IV SALÃO BLUMENAUENSE DA CRIANÇA"; 23/12 - Espetáculo 

"PANTOMIMAS" no GA/TCG. 

 

Cada um desses eventos empurrou, com a força que conseguia, o NuTE numa direção. 

Se o vetor resultante dessas forças naquele ano é o que conhecemos hoje, não podemos 

simplificar dizendo que no ponto A começa a se mover algo que irá passar pelo ponto B e 

terminar em C. Da mesma forma não é possível remeter um acontecimento à filiação direta de 

uma pessoa. O sujeito nunca é origem de nada. Ele é sempre atravessado por uma 

multiplicidade de forças que o constituem fazendo produzir. Tentei falar algo sobre a 

importância da música e do teatro têxtil para o NuTE, mas o Ator me interrompeu sorrindo, 

achando impossível analisar dessa forma, porque se assim o fosse todo e qualquer 

acontecimento estaria presente, forçando a história do NuTE a ser como ela é. Eu digo que sim 

e mais que isso, que para além das múltiplas forças envolvidas no acontecimento o que 

inventa sentido à cena é o observador. Comento que tudo o que ele fez há pouco foi ocupar o 

lugar de um Observador que tentava dar um sentido ao caos das linhas em movimento. Ele 

estranha a idéia de movimento. Eu explico que o passado não está parado, que ele se move 



quando tentamos observá-lo e complemento dizendo que estou muito mais interessado em 

uma espécie de geografia ou de arqueologia do NuTE do que propriamente em sua História. 

Traçar, encontrar, inventar mapas que ajudem o leitor a sobrevoar paisagens nuteanas, é isso 

que estou tentando fazer. O Ator ironiza meu argumento. Não compreende como poderiam as 

tais forças, que estão em disputa, caminharem de mãos dadas rumo ao mesmo vetor. Rindo 

muito me pergunta como elas fecham os acordos entre elas. Um tanto aborrecido com as 

piadinhas, faço de conta que não ouço a pergunta, sempre que vejo uma possibilidade tento 

me distanciar, procurando Alexandre aqui e acolá. Ele repete a pergunta. Novamente não 

respondo. Ele percebe que estou tentando me afastar e, levantando a voz pelo pouco de 

distância que já surgia, diz: 

Ator – Como podem essas tais linhas de força, que você diz múltiplas e em duelo 

permanente, estabelecer um acordo para criar uma paisagem nuteana que possa ser 

sobrevoada?  

Nesse exato instante adentramos ao Corredor. A pergunta que chegou antes é tomada 

pelos atores que ali estavam, aquecidos na discussão conceitual, como parte dos jogos cênicos. 

Iniciam uma improvisação sobre o tema. Interrompo para perguntar sobre Alexandre. Como já 

esperava, a resposta foi negativa. Explico a situação e convido o grupo para nos acompanhar 

até o Palco do Grande Auditório, contente por me afastar finalmente das perguntas fora de 

hora do ator falante. Minha alegria, contudo, durou apenas umas poucas linhas. Assim que 

começamos a caminhar, mais uma vez, ele retornou à questão.    

Ator – Como podem essas tais linhas de força, que você diz múltiplas e em duelo 

permanente, estabelecer um acordo para criar uma paisagem nuteana que possa ser 

sobrevoada?  

Para minha surpresa um dos atores do Corredor, percebendo meu cansaço com a 

discussão, conseguiu costurar uma síntese provisória ao complexo e inesgotável tema. Para 

esse ator as forças não estabelecem acordos. Quem as comanda é uma determinada Vontade, 

sua vetorização, sua síntese é realizada por essa Vontade. “A força é quem pode, a vontade de 

potência é quem quer“ (...) é sempre pela vontade de potência que uma força prevalece sobre 

outras, domina-as ou comanda-as. Além disso é a vontade de potência ainda que faz com que 

uma força obedeça numa relação; é pela vontade de potência que ela obedece” (DELEUZE, 

1976, p.26). 



O ator perguntante finalmente silencia. Vence nele uma força menos ruidosa. E assim 

chegamos ao Palco do Grande Auditório. Aos três grupos reunidos informo que não consegui 

encontrar Alexandre em nenhum local do teatro. Compartilho a angústia de não saber o que 

fazer. Um ator propõe que os grupos apresentem uns para os outros, como Alexandre 

inicialmente havia proposto, a cena produzida. Todos concordam. Aproveito para melhorar 

minhas anotações. Ao final das apresentações marco o próximo ensaio para dia 14 de abril de 

2012. 


