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RECORDAÇÕES DA CASA DO NUTE 
 
 

Quando, em outubro de 1986, cheguei a Blumenau, quis inteirar-me da 

atividade teatral existente na cidade. Vi, então, espetáculos de Alexandre 

Venera dos Santos e de Wilfried Krambeck. Fui logo atraído pelo trabalho 

consciencioso, responsável, cuidadoso, íntegro, que apresentavam. A anomia 

serena, nada panfletária, nada verbosa, nada militante de Alexandre, mas 

radical, vivida, logo provocou simpatia em mim. Com seu espírito metódico, 

Wilfried organizava uma estrutura que “dialogava” — como se diz hoje — com 

a prática artística do primeiro, para a qual este contava com as dependências 

suntuosas do Teatro Carlos Gomes, “grande castelo isolado bem no centro 

daquela cidade”, dotado de um palco giratório (“uma grande roda horizontal”), e 

de “uma forte luz proveniente de todos os lados”1. Isso também era fascinante: 

em contraposição às instalações que na época a FURB possuía para o seu 

curso de teatro, a amplitude do TCG permitia respirar e sonhar com altos vôos. 

Todas as dependências do “palácio” pareciam estar à disposição daquele 

pequeno grupo de jovens interessados em explorar cada recanto (corredores, 

camarins, salas, biblioteca, bar, palco...) do prédio, e em captar cada 

significado daquela atividade que se propunham a experimentar, a exercer. 

 

Por esses encontros e pelos que tivemos na Comissão Organizadora do 

1º Festival Universitário de Teatro de Blumenau (que coordenei com a 

colaboração valiosa e imprescindível de tantos amadores da arte dramática), 

do final de 1986 a julho de 1987, Alexandre e eu tivemos a oportunidade de 

                                                 
1
 Ver O Monstro de Nutenstein, de Wilfried Krambeck. 



 2 

conversar muito sobre teatro e sobre a sua relação teórica e prática com o 

tema. Havia nele abertura para uma reflexão que levava à ação, que não 

conhecia hiato entre conceber e realizar. Seu métier, seu ofício, fluía. Suas 

inquietações não se prendiam a um modismo. Nunca tive a impressão de que 

sua forma de fazer teatro quisesse romper com o que fora feito antes ou com 

uma forma obsoleta de fazer teatro que devesse ser combatida. Ele estava 

atento ao novo, sem dúvida. Mas a generosidade criativa que o animava e o 

seu universo artístico e vital eram tão grandes, o fluir de sua arte era tal que ele 

se expressava por uma necessidade: fazer teatro era para ele uma ανανκη 

[ananke], uma necessidade, algo que não podia não ser. Se ele desestruturava 

a narrativa; se se voltava para o fragmento, para as formas breves, para a 

(aparente?) falta de unidade; se aumentava o tamanho de objetos em cena ou 

os tornava insólitos em seu uso; se incluía composições musicais 

supostamente em descompasso com a situação; se levava os atores a agir em 

cena de modo não figurativo, não mimético; se tinha um domínio inabitual da 

iluminação, parece-me que assim fazia porque assim lhe vinha o teatro, assim 

lhe vinha o modo de viver, e de viver teatro. Não por incultura, ingenuidade, 

falta de informação: por absoluta necessidade. O NuTe era tonificante, 

tonificado por seu regente. O que levava os atores a produzirem este ou aquele 

gesto, ter esta ou aquela atitude em cena? Quais eram as fronteiras entre fazer 

qualquer coisa ou fazer algo “elaborado”, “bem pensado”, “consciente”? 

Sacudido, o espectador poderia perguntar, a outros e a si mesmo: “Isso é 

válido?”, “Não é válido?”, “É teatro?”, “Não é teatro?”, “Qual a diferença entre 

isso e qualquer coisa?”... “Na ânsia de experimentar, tudo é possível?”... Às 

vezes me restava a perplexidade. Mas sempre apoiei aquele grupo de pessoas 
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que se entregavam a um ofício com tanta coragem, prontidão, vontade, alegria, 

seriamente, com prazer, porque amavam o teatro com entusiasmo, porque 

queriam fazê-lo e o faziam sem o excesso de consideração e de deferência 

que tolhe, que paralisa, que entorpece a ação. Às vezes retraído, Alexandre 

gostava, porém, de mostrar seus trabalhos, queria que fossem vistos e 

discutidos: no 2º Festival Universitário de Teatro de Blumenau conseguiu 

apresentar um espetáculo seu, o que esperava ser feito desde o 1º. Os 

participantes do NuTE tinham vontade de respirar arte, dela se nutrir e se 

embriagar, viver imersos nela, conversar sobre ela (apesar de haver muitas 

interrogações, na época de sua fundação, sobre o benefício que o FUTB traria 

para os grupos locais, creio que o número de espetáculos vistos, palestras e 

debates assistidos, conversas de bares e corredores ocorridas permitem 

responder que o Festival foi benéfico para os grupos blumenauenses). Se, por 

vezes, iconoclasmo havia, não era por cálculo: era por querer experimentar, 

por ter desejo veemente de encontrar suas respostas às suas perguntas. Essas 

respostas não se apresentavam de forma unívoca: abriam-se para uma 

polissemia que era cultivada por todo o grupo e por seu condutor. O sentido se 

construía na ação, para a equipe do NuTE, e na contemplação ativa, para o 

espectador. 

 

Será que a memória me faz idealizar? Penso que não. Seja como for, 

quando revejo internamente o trabalho teatral do NuTE, sobretudo o que 

antecede a apresentação para o público ou o realizado no intervalo entre um 

espetáculo e outro, o que me vem à mente, prazerosamente, são corredores 

encerados, ocupação dos mais diversos locais, caminhadas por noites frias 
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para chegar, pela ponte pênsil, à rua Amazonas ou, mais tarde, à rua São 

José, satisfeito após horas de fecundas atividades. Lembranças de um 

questionamento constante sobre teatro, recordações de uma vontade de ler, de 

devorar informações e de assimilá-las na ação, por parte dos integrantes do 

grupo. Lembranças de uma convivência deles entre si e com a sua arte. Teatro 

como “Versuch”, como tentativa, ensaio. “Um ensaio de esforços 

fragmentários”, como diria Kierkegaard na epígrafe escolhida por Gerd 

Bornheim para um escrito deste último. Minhas lembranças são fragmentárias, 

mas alguns momentos de espetáculos permanecem muito vivos dentro de mim. 

Ao ler a lista de conteúdos (redigidas por Wilfried, se não me falha a memória; 

com meu acordo) do curso que ministrei, sorri diante de certo caráter 

enciclopédico. De fato, ele tinha um aspecto teórico (nos sentávamos em torno 

de uma grande mesa, confortável), mas também prático, com o corpo e a voz-

do-corpo circulando pelo espaço. Além disso, fazíamos experimentações de 

cenas, no palco do grande auditório — um Auto da Barca, de Gil Vicente, por 

exemplo, com a utilização de cordas quilométricas, intermináveis, que 

figuravam o cais do porto... Havia ainda leituras de textos que eu traduzia. 

Lembro de ter traduzido “Los Olivos”, de Lope de Rueda, de ter gostado da 

tradução e de não ter ficado com nenhuma cópia dela (ainda não tínhamos 

computador). 

O NuTE representou para mim um momento de intensa e rica 

convivência humana e artística. Momento de ensinar e de aprender; de 

compartilhar e de receber. Um mo(vi)mento tão forte assim não morre, não 

acaba: pulsa latente, fica vivo de outro modo. E pode ressurgir, como agora, 

com a cartografia que Édio Raniere desenha neste livro-espetáculo ou 
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espetáculo-livro sobre o NuTE. Ele me desnorteia, estarrece, perturba, como 

acontecia com os espetáculos do grupo. Édio encontra o tom (ou um dos 

modos possíveis, já que não há uma verdade única) para falar do NuTE. Fala 

“nuteanamente” do NuTE. À la maneira de Júlio Cortázar, de “O Jogo da 

Amarelinha”, de “62 - Modelo para armar”, ou de “O Livro de Manuel”,  Raniere 

convida o leitor a ter a liberdade de andar pelos corredores, pelas bordas do 

texto, pelos seus meandros, a sair e a voltar sem medo de experimentar. 

 

Tanto o NuTE quanto Édio querem “criar e compartilhar”. Aqui o sentido 

pode ser produzido também pelo leitor. Na forma dialógica ou assumindo a 

primeira pessoa, remetendo à internet ou trazendo o seu conhecimento 

aprofundado de vários pensadores, citados com pertinência e sem alarde, 

pesquisador corajoso e consistente, Édio Raniere escolheu um tema com 

muitas ramificações e soube tratá-las com pertinência, num exercício de estilo 

de valor literário e científico. Ele cria uma obra dinâmica, séria e divertida, 

documentada. Jogando com a ficção e a realidade, ele des-pista uma história 

linear e alia o texto a imagens e sons, questionando constantemente a sua 

própria produção, na qual o olhar do autor sobre os fatos promove uma 

construção do sentido que não é totalizante, que não quer ser a única possível, 

e que, como as gotas de uma cachoeira, tecem uma unidade consistente, 

ainda que sempre em movimento. O texto impresso, ao se espalhar pelos 

labirintos do “www”, põe em contato com documentos valiosos que, assim, 

estão salvos da perda e do esquecimento, e permitirão estudo e fruição do 

tema por outras pessoas.  

Nos hospitais, a linha reta dos aparelhos que medem a atividade 

cardíaca indica a cessação da vida; a sua oscilação, ao contrário, é esperança 
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de vida. Pujante, lúdica, com a oscilação característica da vitalidade, NuTE: 

Cartografia de um teatro, de Édio Raniere, dá esperanças de que a obra do 

Núcleo Experimental de Teatro de Blumenau, que teve mais de dezoito anos 

de atuação profícua, continue a insuflar vida em todos aqueles que amam o 

teatro e querem partilhá-lo com seriedade e prazer. 

 

 

José Ronaldo Faleiro 


