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Prezado Leitor,

Para as doze montagens mais 
relevantes do Núcleo de Teatro 
Experimental, preparamos este “Livreto 
Espetacular”, parte integrante de 
“NuTE:Cartografia de um Teatro”.

Para escrever  sobre  esses espetáculos 
convidamos atores, diretores, técnicos, 
poetas que participaram e/ou  assistiram 
a tais montagens.
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Uma trajetória espetacular

Em 1986 iniciavam as atividades da Associação dos Poetas 
Independentes de Blumenau (API), da qual fui filiada e que 
mais tarde viraria APEI – agregando, assim, escritores de vários 
estilos. E foram nos primeiros passos dessa associação que o 
grupo teve contato com o Núcleo de Teatro e Escola do Carlos 
Gomes, o NuTE. Começava, então, uma troca de informações 
com os teatreiros da cidade, que tinham à frente Alexandre 
Venera dos Santos.

Eram tempos frutíferos: o NuTE com suas montagens 
experimentais e sempre instigantes dominava a cena local, bem 
antes das artes cênicas ganharem espaço nas universidades. 
Blumenau respirava a experimentação, o experimentalismo. 
Estudava-se e encenava-se Grotowski, Brecht, Molière, 
Shakespeare, entre outros.

O NuTE iniciou com poucos componentes e, com o passar dos 
anos, foi crescendo e provocando, positivamente, o surgimento 
de novos grupos – Arteatroz, Grupo Meu Grupo e Contra 
Senha são apenas alguns para citar – que foram aumentando 
a produção e dando ainda mais vida ao teatro produzido às 
margens do Itajaí-Açu.

Com a promoção dos Jogos de Teatro (JOTE-Titac), além de 
novos grupos, foram surgindo os autores de peças teatrais. Os 
novos escritores, então experimentados na poesia, nos contos 
e crônicas, despertaram interesse também para o teatro. E 
assim, textos expressivos ganharam os palcos da cidade. Uma 
ótima mostra dessa produção está contida aqui, neste Livreto 
Espetacular.

Da mesma forma, surgiram talentos na arte da direção de 
espetáculos. Muitos, além de se destacarem na produção de 
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textos, transformaram-se em diretores, assinando montagens 
que marcaram a trajetória da cena local nos anos 1980 e 1990. 
Surgiram ainda os produtores, os sonoplastas e os cenógrafos, 
entre outros técnicos em artes cênicas. 

O NuTE cumpria, assim, sua função formando as suas 
“crias”, que sucessivamente faziam surgir mais e mais “crias”. De 
forma inteligente e sempre instigante, o NuTE foi consolidando 
a produção teatreira blumenauense.

Segue aqui uma mostra da pulsante produção que marcou 
a trajetória espetacular do NuTE.

A todos, um bom espetáculo!

Tânia Rodrigues, jornalista 
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PANTOMIMA1

Montagem do NuTE, numa visão fragmentada e unilateral...

por Wilfried Krambeck, o “professor”

- Pessoal, são quase sete horas, vamos lá? O Wilfried já deve 
estar esperando... Vai ser na sala verde, hoje. Vamos lá, senão 
o CDF aumenta o tempo no final e eu não posso perder o meu 
último ônibus pro Garcia. 

- Espera aí, pessoal, deixa eu pagar o meu pastel e o refri.... 
Quanto deu?

O bar do Teatro Carlos Gomes fica, momentaneamente, 
esvaziado... De clientes.

................................................................................................

- Cansado?

- Eu estou ofegante... Mas estou gostando, já me sinto bem 
mais solto, com mais facilidade de movimentos, entende?

- Deu o tempo, pessoal. Vamos lá, vamos ficar todos de 
pé. Isso... Agora vamos começar a sequência de exercícios 
horizontais para pescoço, ombro e cintura. Todos prontos?

................................................................................................

- Pô, cara! A Itamar não veio mais. Alguém sabe por quê?

- Não sei, não. É verdade, já faz três aulas que ela não veio, 
a semana passada inteira. O Wilfried deve saber porquê, depois 
vou perguntar para ele. Vamos rachar uma tacinha de vinho? 
De meia?

1 Espetáculo apresentado em 1985.
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................................................................................................

- Pô, gente, é fácil: é ir até o meio do círculo e dar uma 
utilidade imaginária para aquele pedaço de pau ali. Eu quero, 
pelo menos, 100 utilidades diferentes. Entenderam É tua vez, 
vai. 

- Cara, eu já dei mais de 15 “utilidades”. Não  me vem mais 
nada, não tá vindo....

- Tá bom, alguém tem alguma ideia?

- Eu tenho. Tenho Três!

- Então vai lá, faz uma atrás da outra. Só não vamos parar 
de produzir, tá legal?

................................................................................................

- Caaaaara, foi sensacional lá no apartamento dos teus pais. 
Faz tempo que eu não tinha ido pra Cambuca. Que esporro que 
a gente fez! Não vou esquecer tão cedo...

- Ôooopa, valeu. E daí Diogo, já achasse a tua cueca? 

(gargalhadas generalizadas)

................................................................................................

- Escuta gente, presta atenção: tem que entender que 
a nossa fala, normalmente, é consciente. A gente PENSA no 
que vai dizer. Já os movimentos corporais, normalmente, não! 
Eles quase sempre são inconscientes, automáticos. Só que, o 
que eu gostaria que vocês fizessem agora – um de cada vez –, 
é representar em mímica o personagem que escolheram, e ir 
relatando, verbalmente, o que vocês estão sentindo durante a 
atuação. Pegaram?

- Pô, meu, tu pensas que isso é fácil?

- Claro que não, né! Mas não é para pensar... É para fazer. 

................................................................................................

- Cara. Ainda estou todo assado, pelo corpo inteiro.
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- Claro, todo mundo deve estar, imagina, três dias – direto 
– pelados na praia.  

- É... No começo é meio assim... Mas depois a gente se 
acostuma. Por incrível que pareça, vira normal... A gente deveria 
fazer isso mais vezes, para mim foi uma conquista essa quebra 
de tabu. Uma vitória sobre minha timidez!

................................................................................................

- Bem pessoal, a apresentação ficou marcada para 18 de 
dezembro no grande auditório, os quadros são esses mesmos 
que nós definimos. Só que a Sandra tem um monólogo, que na 
verdade é um poema, para recitar na cena do manicômio, tudo 
bem, Sandra? Eu quero que vocês, agora, estudem TUDO que 
vai ser representado, e depois cada envolvido em cada cena 
vai ter que relatar detalhadamente tudo que vai acontecer com 
seu personagem em cada quadro e em detalhes. Nos mínimos 
detalhes, de cor e salteado, de frente para trás e de trás para 
frente. O.k.? Podem se reunir em duplas ou fazer esse estudo 
individualmente, fica a critério de cada um. Não precisa ser aqui 
na sala. Eu vou estar aqui, caso alguém necessite de ajuda. 
Espero todos aqui às nove em ponto. Boa sorte.  

................................................................................................

- Gente, já “peguei” o poema, vou declamar sentada no 
chão, ali, no meio do palco mesmo, mas olhando para o teto 
do manicômio. Assim, com toda a esperança de quem faz um 
pedido para as estrelas. Pintou essa ideia ontem à noite. – bebe 
um gole de guaraná.  – Estou conseguindo sentir a “energia” do 
personagem, sabe... 

- Legal, mas vamos indo. Vocês sabem que o “diretor” tá 
“puxando” os ensaios para cada vez mais tarde, parece que não 
tem noção de tempo. 

................................................................................................

- Pessoal, PODE PARAR!!! Tá faltando mais ENERGIA, 
mais CONCENTRAÇÃO, mais... VERACIDADE na cena. Vamos 
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recomeçar este quadro desde o início. Faltam quatro dias para 
a apresentação e tem muuuuuuuito para melhorar ainda!

- Escuta aqui ó: vá à merda, tá! É 1 hora da manhã, nós 
estamos cansados. Nós vamos sair daqui agora, tomar alguma 
coisa e depois nós vamos para casa descansar. Amanhã a gente 
volta e continua o ensaio. Se tu estiveres aí, tu diriges, e senão, 
nós fazemos o trabalho sozinhos. Eu estou indo. 

................................................................................................

- Aí, pessoal, merda para todo mundo! Vamos abrir o 
auditório em 15 minutos. 

- Valeu, Alexandre! E com a luz, tudo em ordem? O som tá 
preparado?

- Tudo, tudo certo. Eu afinei aquele holofote que a gente 
combinou, hoje à tarde. 

................................................................................................

- Acabou! Caaaaaaaaara, foi booooom demaaaaaiiiiiiissssss! 
Entra todo mundo junto para os agradecimentos, vamos. 

(aplausos) 

- Pô, muito bom o trabalho de vocês, gostei mesmo! Aquele 
quadro sobre a natureza. Aquele do manicômio, sensacional 
a performance de todos vocês. Vou citar na minha coluna, 
faço questão.  Parabéns ao NuTE, ao Teatro, ao Alexandre, ao 
Wilfried e a todos vocês. Parabéns! Mas agora, vou deixar vocês 
se trocarem, valeu. 

................................................................................................

- Viram no Santa, na coluna do Vilson Nascimento, ele 
realmente escreveu o que falou aqui: “Pantomima de Blumenau 
é de alto nível”. Falou várias coisas bacanas sobre a montagem, 
muuuuuito legal... Aliás, saiu o nome de todo mundo, uma foto 
da montagem, não deixem de comprar.

- Puxa, quem diria, estamos ficando famosos! 
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(risos generalizados)

................................................................................................

- Ô Wilfried, deixa eu te entregar este certificado. Não é muito, 
mas é o que o Teatro pode fazer em agradecimento. Está aqui ó, 
assinado por mim e pela Elisete Beck: 160h/aula entre 27 de 
junho e 23 de dezembro, e a direção das duas apresentações, 
em 23.12.85 e em 18.04.86. 

- Ôooopa, obrigado! Valeu Alexandre! Vou juntar com o 
cartão de agradecimento que a Sandra me entregou, já viu? 
Olha aqui, ó! Muito legal, né! 

................................................................................................

- E daí, quais são as tuas lembranças sobre “PANTOMIMA”?

- Olha, Édio... Sobre o conteúdo: eram três quadros 
em linguagem mímica (mimodramas) sobre os menores 
abandonados, a vida e morte das plantas, a pseudovida num 
manicômio, depois a maquiagem de um mímico “ao vivo”, em 
cena (transição para o enfoque cômico) e para finalizar três 
quadros cômicos – sobre o velho oeste, a rotina de trabalho 
numa fábrica, e mais um... Do qual não lembro mais o tema, 
juro!

- E sobre o elenco?

- Bem, aí quero comentar cada um em separado, pode ser?

- Claro! Vá em frente. 

- O.k. Álvaro Alves de Andrade, ator número um do NuTE 
e talvez o que mais se desenvolveu (evoluiu) durante todos os 
anos de existência do NuTE, do qual fez parte desde o início até 
o fim. Foi de uma dedicação e de um crescimento excepcional 
durante o curso e a montagem. Na minha concepção, um dos 
três pilares do processo NuTE, o mais importante – no sentido 
histórico - de todos os atores do NuTE. Sandra Cardoso, uma 
atriz realmente sensacional, sempre surpreendente, altamente 
dinâmica e alegre, motivada e criativa. Realizou muitos trabalhos 
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importantes posteriores pelo NuTE, e teve várias atuações, 
positivamente,inesquecíveis e encantadoras em JOTE-Titacs. 
Iraci Potrikus, convidada para a montagem por suas habilidades 
excepcionais como mímica e como atriz convencional, com 
uma performance sensacional e emocionante como interna de 
um manicômio em um dos quadros de Pantomima. Sempre 
atuava de forma extremamente concentrada, encarnava os 
personagens. Posteriormente, com algumas atuações brilhantes, 
ganhou indicações e prêmios nos primeiros JOTE-Titacs. 
Sandra e Iraci: quem não as viu interpretar, não conheceu o 
NuTE por completo (não se trata de um acesso de saudosismo 
insano meu. Perguntem ao Alexandre ou ao Álvaro). Valdir 
Lopes Júnior, começou no meio do curso, mas desenvolveu-se 
rapidamente, tinha tino para atuação. Namorado da Sandra, 
muito intelectual, criticava constantemente, conscientemente 
e construtivamente todo o processo. Era meu termômetro, 
tanto no curso como na montagem. Foi ele quem me mandou 
à merda... E valeu a “intervenção”, pois na época – realmente – 
faltava-me senso de concisão. O Valdir, adicionalmente, atuou, 
e muito bem,  em montagens posteriores do NuTE. Roberto 
Schindler, também entrou em meados do curso e teve muita 
facilidade de aprendizado da mímica e interpretação. Era muito 
engraçado, satírico e irônico. Participou do processo criativo, 
principalmente da segunda parte da montagem – a parte cômica 
– além de uma depurada interpretação dos seus papeis. Foi ele 
quem (disponibilizando um apartamento da família e o acesso 
a uma praia “particular”) viabilizou nossas mais importantes 
experiências e vivências extra-curso. Diogo Fernando Junkes, 
convidado por ser o mímico de maior qualidade técnica que 
havia na região de Blumenau. O Diogo foi (junto aos mímicos 
César Reis e, mais tarde, também o Luciano Bugmann e que não 
fizeram parte desta montagem), meu parceiro em apresentações 
mímicas. Inclusive em apresentações profissionais em empresas 
e congressos nacionais durante muitos e muitos anos, antes e 
após a montagem de Pantomima. Ele também recebeu prêmios 
como ator em JOTE-Titacs e em outros festivais de teatro pelo 
estado. São essas as observações sobre cada ator. 
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................................................................................................

- E, para fechar, terias mais algo a comentar?

- Teria sim. O que mais me deixa feliz e (por que não?) 
orgulhoso, é saber que Pantomima foi, historicamente, a 
montagem número um do processo NuTE e que, apesar disso, 
foi uma montagem de qualidade de interpretação e cênica 
consideráveis. Que foi um trabalho que fugiu dos padrões 
convencionais na cidade de Blumenau – por ser em mímica, 
técnica pouco desenvolvida na época até em Santa Catarina. 
Que foi fruto de uma etapa que demandou muito trabalho de 
pesquisa, aprendizado, preparação e dedicação por parte de 
seus realizadores, características predominantes e ressaltadas 
em todas as montagens NuTE posteriores de, obviamente, 
muito maior sucesso de crítica e de análises.

- Valeu. Obrigado, meu amigo!

- Eu sou quem agradece. Um grande abraço em todos os ex-
integrantes NuTE! (nos conhecidos e, para mim, desconhecidos).

Wilfried Krambeck, blumenauense, nasceu em 22.10.59. É pai de 
Iulie Karine, Iohanna Louise e Igor Moser Krambeck. Reside em 
Navegantes (SC) e realiza, profissionalmente, consultorias e trein-
amentos comportamentais empresariais. Formado em Comunicação 
Social (Publicidade e Propaganda), possui cursos nos EUA (Disney 
e The Farrel Company). Escreveu (ou escreve) contos, peças teatrais, 
artigos, poemas, músicas e traduções do alemão. Ministrou, dirigiu e 
produziu teatro, e “embalou/amamentou” o NuTE criança. 
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VEIAS CATIVAS1 
Protesto e reflexão para uma cidade ordeira 

por Rosane Magaly Martins

“Jurei mentiras
E sigo sozinho
Assumo os pecados
Os ventos do norte
Não movem moinhos
E o que me resta
É só um gemido”2

O ano de 86 era assim, metáforo-simbólico de inquietações 
que iam dentro de todas as gentes, jovens e angustiadas com o 
futuro seu e do planeta. Assistíamos a repercussão do acidente 
na Usina Nuclear de Chernobyl, as novidades da genética, com 
a descoberta do DNA mitocondrial que localizou uma “Eva” que 
teria vivido na África há 250 mil anos e ficávamos confusos com 
o cruzado, criado pelo Governo Sarney, que congelou os preços 
de bens e serviços e criou o “gatilho” que reajustou salários 
sempre que a inflação chegava a 20%. 

Eva era africana e nós, mortais. Essas constatações faziam 
das noites palco de insônia e justificavam as conversas infinitas 
entre poetas, artistas plásticos, bailarinos, músicos e atores, 
perplexos com a nossa incapacidade para mudarmos o mundo.

1 Espetáculo apesentado em 1866
2 Sangue Latino, por Ney Matogrosso. Composição: João Ricardo e 

Paulinho Mendonça.
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A cidade era a mesma iniciada por Dr. Hermann, e ainda 
eram suas as verdades que povoavam Blumenau, guardadas 
em caixas empoeiradas num arquivo histórico, contadas em 
alemão centenário impressas em linotipo, em memórias que 
o Alzheimer não havia destruído. Éramos, na maioria, filhos 
de operários têxteis sobreviventes ao chão de fábrica, ao ar 
empoeirado dos teares. 

“Minha vida, meus mortos
Meus caminhos tortos
Meu Sangue Latino
Minh’alma cativa”

Quase todos negávamos o passado e éramos obstinados 
em construir um futuro diferente para nós mesmos, egoístas 
viventes. E o único caminho possível era aquele afeto cúmplice 
que surgia a cada dia, a cada segredo compartilhado, a cada 
medo, audácia e revolta.

Alan Kardec, homem/bicho talvez descendente da Eva 
Africana (como eu) havia iniciado o curso de teatro no NuTE 
e conquistava a todos com seus lábios grossos, seu sotaque 
nordestino e suas memórias de menino de rua de metrópole. 
Ele era um personagem convivencial, saboroso e aglutinador. 
Sua sexualidade iminente, sua maquiagem inspirada em Secos 
e Molhados, seus shows performistas em boates gays, luzes 
e aplausos lhe asseguravam valor. Eu estava na escola para 
aprender a falar a mim e a meus poemas em palcos, ruas, 
públicos. 

“Rompi tratados
Traí os ritos
Quebrei a lança
Lancei no espaço
Um grito, um desabafo”
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Com Alan, fomos envolvidos no projeto do VEIAS CATIVAS, 
com finalidade beneficente em prol de meninos abandonados 
nas ruas de Blumenau, que não acreditávamos existir. Primeiro 
selecionamos meus poemas, depois as músicas, depois as 
pessoas foram chegando para ocupar seus espaços, suas 
personas num musical comovente que trouxe mulheres de 
Atenas, mães pretas, sangue latino e crianças de Hiroshima 
para os holofotes do Carlos Gomes.

Lembro dos ensaios, da dificuldade do Venera em dirigir um 
espetáculo tão diferente de suas concepções vanguardistas, 
com atores amadores entusiasmados. Foi tudo coletivamente 
construído, desde o cenário, com máscaras/arte da Suely 
Beduschi, emprestadas pelo Bar Kriado, roupas semirrasgadas 
em algodão cru, a maquiagem inspirada no Ney Matogrosso e 
suas performances delirantes. Levamos o mar para o palco, com 
longas faixas de plástico azul e branco, que balançávamos nas 
coxias. Fizemos lágrima com os herdeiros da bomba nuclear, 
revolta com as mulheres submissas, sensualidade e sexualidade 
expostas na pouca roupa de Alan, tudo inesquecível.  

Hoje é tudo full-HD, digital, cyber. 

O VEIAS CATIVAS era datilografado em máquina Olivetti, 
fotografado na Kodak com filme e as notícias corriam o mundo 
via telex que demorava para chegar. Meus poemas eram forjados 
em laudas de papel jornal e as músicas do Ney ouvidas em fitas 
K-7 de gravadores portáteis. 

O último ônibus passava pela rua Sete de Setembro à meia-
noite e já às 4 da manhã, quando ainda estávamos em bares, 
as costureiras já passavam rumo às fábricas que não podiam 
parar.

VEIAS CATIVAS sintetizou - creio, um pouco do nosso 
medo, nosso pranto, nossa audácia e nossa vontade de mudar 
o mundo, as pessoas e a nós mesmos. Aproximou destinos, 
histórias e afetos que ainda hoje caminham pela cidade. Do 
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espetáculo, não sei quem estava na plateia lotada, no escuro 
que nos via e aplaudia a cada música. Sei que foi sucesso, 
donativos inúmeros entregues pelo Alan e à Marlise numa casa 
que cuidava de crianças abandonadas.

Hoje me sinto assim, meio que abandonada pelo tempo, 
necessitando de veias pulsantes que possam novamente reunir 
sonhos e talentos tão diversos numa noite memorável, quando 
o sonho de uma criança de rua de São Paulo virou musical 
de sucesso, quando pudemos acreditar que Eva talvez tenha 
sido feita da costela de Adão, que Hiroshima e Chernobyl foram 
filme de ficção, que em Blumenau não existam ainda pessoas 
abandonadas.

“E o que me importa
É não estar vencido
Minha vida, meus mortos
Meus caminhos tortos
Meu Sangue Latino
Minh’alma cativa”

Rosane Magaly Martins participou do NuTE, escreveu e atuou em 
diversas parcerias em festivais da canção, de teatro, exposições. Neste 
período, criou e presidiu a Associação dos Poetas Independentes, lan-
çou seu primeiro livro O FEL DO CIO e trabalhou como jornalista 
e editora no Jornal de Santa Catarina.  Hoje mora em Florianópolis 
onde advoga, dirige duas ONGs e integra a Academia Catarinense de 
Letras e Artes.
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HUMANO, SOBRETUDO HUMANO1

por Dennis Radünz

Nunca fui o Homem do Capote. Nunca tombei, como Carlos 
Crescêncio, no canto sombroso da cena em que ele, no papel do 
Homem por dois minutos, literalmente, caía. Também nunca 
soube se o Homem descendia daquele Akaki Akakiévitch, o de 
Nikolai Gogol, que voltou do umbral da morte por causa do seu 
capote roubado. O que me resta de O Homem do Capote e Outros 
Seres (1987) é o título, um ou outro instante de relance e certa 
suspeita de tê-lo vivido em uma era paleolítica. Tão de matéria 
transparente é o teatro. Tão de cinzas de fogueira. E como seria 
fácil falsear aquele espetáculo em minha remembrança!        

Fomos ao palco há quase 25 anos. Um monomotor alemão 
tinha voado abaixo dos radares, cruzado a “cortina de ferro” 
e pousado na Praça Vermelha, a salvo, a poucos passos do 
Kremlim. Nunca esqueci esse começo simbólico do fim da 
Guerra Fria, do muro de Berlim e do Pacto de Varsóvia.  Era 
ainda 1987 e a Legião Urbana, raivosamente, nos perguntava: 
“que país é esse?”. Era o Brasil da dívida externa com o FMI e 
vivíamos a véspera da inflação-monstro. Eu lia (ou procurava 
ler) Brecht e as peças de Yeats, ouvia Echo & The Bunnymen 
em vinil e me vestia somente de preto. Mas nada disso diz quem 
fui ou éramos.  

Era ainda a antessala do melhor dos NuTEs, aquele do 
Apocalypsis cum figuris, de Woyzeck-Mauser e de Macbeth’s. 
Antes desse “capote”, o “e” da sigla do Núcleo de Teatro 
designou, imagino, o “embrionário” da fase 1984-1987. Porque 
o experimental do NuTE, antes do “e” de escola, começou aqui, 
no mundo ainda sem celular e sem internet, começou com O 

1 Espetáculo apresentado em 1987.
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Homem do Capote e Outros Seres. Descrevi-o, num panfleto-
sanfona da época (“Bomba nucleada”), como uma representação 
do “inferno musical” de Hieronymus Bosch. Exagero do menino 
pedante de 16 anos, eu sei, mas a evocação continua válida: era 
a faca no ouvido. Um pandemônio. 

Não havia a marcação exata da cena, nem tínhamos como 
prever o ponto de luz em que nos iluminaríamos. Falávamos, 
às vezes, às escuras, enquanto a luz piscapiscava no chão, no 
outro lado, numa cena vazia. Na caixa cênica havia a cortina, a 
rotunda, o urdimento, previsivelmente, mas sinto que saíamos 
das coxias para áreas de deserção, na perdição de expedições 
amazônicas e andinas. E diante daquela antiga plateia de 
poltronas verdes e sobre o alçapão do palco giratório, o lugar 
era tão extrarreal que não chegava a ser teatro. Ou era o teatro 
de seres inascíveis apesar de neonatos, numa outra relação de 
vidência e escuta. 

Pouco havia de causa e efeito e de linha narrativa. E 
praticamente não tivemos ensaio. Poderia ter dado errado. Às 
vezes, deu. Houve até apresentação em que nos esbarrávamos 
em cena. E dizíamos qualquer coisa. Vestido de cueca e casaco, 
eu entoava um poema meu mais velho que o parnasianismo 
– procela turva / inunda a verve / e a poesia parece / estar 
rarefeita // rapsódia insigne / e escapam palavras: / inócuo 
poeta / inerte na noite – e um outro ator, tanto fazia ser o João 
da Matta, Juliana Müller ou Sabrine Sofia – confesso que tive 
de ler o flyer (dizia-se filipeta à época) para recordar o nome 
dos “outros seres” –, entraria em cena quase aleatoriamente. O 
espetáculo era maravilhosamente irresponsável. 

Criado coletivamente em torno de substantivos abstratos – 
“isolamento”, “encontro hostil”, “reconhecimento”, “afinidades”, 
“união”, “desencontro” –, O Homem do Capote era um enorme 
efeito sem causa. Tínhamos vindo de “21 cadeiras”, o improviso 
do início de 1987 que reuniu pessoas do NuTE, da Escola 
de Ballet e da Escola Superior de Música, e não críamos 
nas unidades de lugar, tempo e ação de Aristóteles. Éramos 
precários e provocativos. 
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Foi fácil Alexandre Venera dos Santos nos acenar, certamente 
no entorno de uma mesa redonda do Bar da Nina, com Oswald 
de Andrade e o Dadaísmo. Ou menos: apenas nos entregou o 
roteiro (canevacci?) datilografado em uma única folha e que 
tinha pouco mais do que as seis situações – do isolamento ao 
desencontro – e uma canção sofrível, Noite Ferrada. Faríamos 
do teatro uma última utopia. Não éramos politizados. Nunca 
fomos eruditos. 

O frente e verso do roteiro de insinuação do espetáculo foi o 
suficiente para nos “divertirmos” e “negarmos a vida” e irmos à 
Ilha de Santa Catarina, ao III Festival Catarinense de Teatro, no 
Teatro Álvaro de Carvalho, onde tentamos dormir, literalmente, 
debaixo do palco. E ninguém deveria ser experimental às 
dez horas da manhã, quando nos apresentamos no teatro 
oitocentista. Disse a matéria do então repórter Jorge Hoffmann 
Wolff:   

“(...) Representando o teatro de Blumenau no III Fecate, O Homem 
do Capote e Outros Seres, criação coletiva do Núcleo de Teatro 
(NuTE), com sua montagem ‘ousada e pseudo-intelectual’, segundo o 
próprio NuTE, provocou os extremos da crítica durante o debate que 
se seguiu à encenação vanguardista dos blumenauenses. Enquanto a 
teatróloga e jurada Carmen Fossari massacrava O Homem do Capo-
te, afirmando desrespeitar o público com uma peça “completamente 
equivocada”, representando “a negação da vida”, Margarida Baird, 
também teatróloga e jurada, confessava ter se emocionado do começo 
ao fim com um espetáculo “moderno, bonito e engraçado”. Únicos 
no festival a apresentar uma peça do chamado teatro experimental, os 
blumenauenses mostraram, no mínimo, que não é só de teatro clás-
sico que vive Santa Catarina. (...)” Debates e crítica no fim do festival. 
“O Estado”, 3 de novembro de 1987.          

Outra crítica, a de Borges de Garuva (“Texto e realidade”, 
jornal A Notícia), identificava a mescla de “teatro da crueldade, 
teatro pobre, absurdo, simbolista, realista, lisérgico” e a falta de 
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“controle lúcido dos elementos”. Registrou (mas não a memória 
dos meus músculos e retinas) que a peça “surpreendeu por 
sua indefinição inicial, pelo desenvolvimento caótico e pela 
eloquência poética do final” e listou, com certo sarcasmo, as 
possíveis respostas do público ao espetáculo: “vaiar, sair do 
teatro ou dormir na cadeira”. E o comentador local Vilson 
Nascimento (“NuTE: turbulento laboratório teatral”, Jornal 
de Santa Catarina) mencionou a fragmentação intelectual e o 
excesso de mímica. O Alexandre Venera dava de ombros. 

Éramos olimpicamente indiferentes às críticas e inclusive 
retornamos do III Fecate com o orgulho jocoso ao modo de Alfred 
Jarry. Os jornais tinham até razão. Mas a desrazão do Homem 
do Capote – aquilo que os críticos da época não alcançaram – 
era a sua própria força bruta criativa. O puro do it yourself.  

Nem mesmo o NuTE se atreveu a tanto experimentalismo 
depois de 87. Grotowski, Büchner, Heiner Müller e Shakespeare 
orientariam o caos calculado com muito cuidado e o risco de 
O Homem do Capote e Outros Seres” foi corrido quando não 
éramos ainda o “e” de Escola, ou seja, um futuro ex-ator como 
eu podia ainda gritar sem técnica vocal, sem marcação, sem 
partituras corporais... 

Eu nunca voltaria esses 25 anos, quando a idade ainda não 
me havia feito a vida nova de agora, mas confesso que, quando 
lembro o cheiro elétrico e seco do refletor e o azul da gelatina 
jogando-nos sua luz fria, imagino remembrar o meu corpo 
imaturo e me fazer de novo um outro O Homem do Capote e 
Outros Seres”. Porque foi numa primavera de 1987 que fomos 
– finalmente – coletivos.  

Dennis Radünz publicou os livros de poemas Exeus (1996), Livro de 
Mercúrio (2001), Extraviário (2006) e Cidades marinhas: solidões mo-
radas (crônicas e contos, 2009). 
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extrato de cinco depoimentos sobre:

APOCALIPSYS CUM FIGURIS,  
NA VISÃO DE SANTA CATARINA, OS ANJOS E NÓS

grupo da fusão liturgia do teatro & para-choques

por Alexandre Venera dos Santos

 * **** *
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o apocalipse já aconteceu! para você que vem agora 
assistir nosso espetáculo, deixe do lado de fora desta 
sala toda a temeridade e prepare-se para estabelecer o 
contato sensorial com um espetáculo teatral sem choques, 
deboches, críticas ou ofensas... tudo não passa de uma 
visão. sua visão é o espetáculo.

+ 0 (nada) + 28, 29, 30/11/1988 + 21 horas + 8 anjos + 
15 senhores + 1 só

teatro não é educação, então não receber bem já é um 
bom in(d)ício. se é que vinham 15 pela porta da frente, 
cada um com bilhetes nas mãos, também é certo que, se 
na estreia veio entre estes um mal vestido com ipad na 
cinta, um dos senhores atores angelicalmente lhe diria: 
“atravesse a cena e fotografe um por um”. e isso enquanto 
um terceiro anjo serve vinho (ou cerveja), outro já vem e 
te oferecerá pão. mas repara ao teu lado: um outro seria 
totalmente evitado.

lembro vagamente as pessoas chegando - uhú! finalmente! 
estava funcionando! - ensaiar sem público, quando se 
contracena sem ele é menos que um teatro invisível (é 
insensível até, assim como um simples faz de conta), até 
ali já praticávamos metade da estereocena.

sou pontual. ops! cheguei cedo. esperei na porta 11 
minutos. ouvia gritos e batidas lá de dentro. quase nu, 
com uma cana de bambu na mão, abre a porta um homenzinho 
de fraldão com um boné de bola rasgada na cabeça. diz: 
boa noite! ajeita o minióculos no nariz e balbucia: 
entra! rasga meu ingresso em pedacinhos e recebo outro 
bilhetinho. entro. um quadrado feito círculo, uma arena 
dentro de uma sala de aula. cerca de 40 cadeiras; ao que 
parece, para o público. algumas com lençóis ou panos. 
tudo jogado no chão, espalhado. penso agora: “esse teatro 
é um espelho estilhaçado da nossa história e é a partir 
dessa confusão que essa lenga lenda se engrena”.
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aparece a figura de antonin artaud e seu teatro da 
crueldade. embora não sistematizando, artaud profetizou 
uma nova forma de representação pura, altruísta - “cruel 
para mim”. mais tarde, jerzy grotowski consegue, de 
forma prática, definir um novo método de representação: 
o teatro pobre. um teatro de entrega total. despojado. 
um teatro em que o autor esteja em contato vivo e direto 
com o público. sem máscaras.

final de ensaio 22:56 09/11/1988 + 8 cordas + meses antes

inevitável! uma disputa sempre acontecia. se o cabo de 
guerra iniciava-se entre os atores, o vencedor terminaria 
frente a frente com um “forte representante” escolhido 
entre o público. talvez seria uma vara-curta: aquela 
cena - um jogo emocional de provocações (com finais sempre 
diferentes) - ocorrendo sempre espontânea num crescendo, 
até seu desfecho. geralmente, para ganhar naquele jogo, 
até perderíamos ...

espalhei as cordas pela sala verbalizando: “puxar, 
emaranhar, amarrar, estalar, dividir, “enosar”, torcer, 
desfiar, suspender, prender... ninguém!” nos ensaios, 
sempre selecionei diversos estímulos para criação 
coletiva. em cada cena, eu oferecia pelo menos um ou mais 
objetos representativos. (nesta cena foram cordas). e 
você sabe: os verbos criam ações. mas por que eu dizia: 
ninguém?

na escuridão total, eu via de cima o balé da poeirinha 
fina caindo como orvalho contra a tênue luz do palco. 
lá embaixo, com três cordas amarradas na cintura, um 
ator corria como um doido puxando outro. o segundo 
ator, deslizava desequilibrado, esquiando de pé sobre 
as pontas das cordas arrastadas. estalava o chicote 
compulsivamente, relinchando. um era endoidado pelo 
outro! qual o homem e quem o cavalo? eu via os dois como 
uma biga romana! mas era tarde. minhas pernas doíam do 
tempo agachado no urdimento empoeirado. essa caixa de 
palco precisava de uma boa faxina, principalmente, mas 
não somente, aqui no alto. 
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apocalypsis... não é um teatro convencional, pela 
ausência de diálogo e trama, situações que normalmente 
norteiam a comunicação dramática. para o espectador, 
processa-se uma viagem transcendental que passa pelos 
seus olhos como a história que está embutida em sua 
memória ancestral. essa montagem é um poema, poesia 
pura, e é mais fácil entender um poema que explicá-
lo. ele define-se pela expressão do corpo do ator e 
através dos textos/fragmentos poéticos de vários poetas 
catarinenses, que servem de subsídios para citações e 
desabafos emocionais.

+ qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnmâõé + caneta, papel + 
tesoura e cola + 1 laptop + 1 “macroscópio” + 1 gato + 1 
músico + nietzsche + clarice lispector + calvino

o net-process é naturalmente um nome atual para um 
sistema de escrita cartográfica. serviria tanto para 
teatro como cinema ou roteiros de criação e expressão 
(música, filosofia, literatura, propaganda). trata-se de um 
sistema rizomático desenvolvido sobre uma rede de dados 
complementares - (d)o que pode vir a ser. não é discurso, 
é material de transcurso, por isso não linear. procede-
se justamente por saltos, furos, hiatos ou estalos; 
oferecendo simultâneos pontos de apoio (como ilhas ou 
âncoras) para diferentes desencadeamentos cognitivos. o 
que você acha desse texto, aqui?

comecei cedo com o duo: “ctrl-C-ctrl-V”. primeiro 
praticando com zines, o trio: “fotocópia-tesoura-cola”. 
eu montava roteiros assim: recortava os textos que 
pesquisei, dividindo-os em cenas com conteúdos ativos, 
emotivos e informativos. - lembra a grade do “jogo 
da velha”? - pois é, para cada divisão de cena, mais 
pesquisa e mais material era coletado, então toda cena 
se subdividia numa teia-de-itens-indexados, um dna de 
dnas, uma espécie de infográfico. por exemplo: a colagem 
contextual para o apocalypsis simplificava cada cena em 
três partes: 1) o “tema” - a teia principal que engrenava 



os recortes da reportagem de konstanty puzyna com trechos 
da bíblia e explicações nem sempre científicas; 2) para 
o “sabedor” - uma síntese de informações extraídas de 
enciclopédias e instruções complementares para ações 
paralelas; e 3) o “verbo” - os poemas que depois seriam 
recortados pelos atores para extrair as falas e desabafos 
dos personagens.

não gosto de animais de estimação! têm pessoas que 
compreendem de imediato as escrituras, como são sagradas, 
verdadeiras, sacramentadas. mas tem gente que só 
acredita vendo, milagres. talvez não goste de animais de 
estimação porque eles morrem! estou 473 dias debruçado 
no macroscópio digitando essa cartografia, o que será que 
ela vai matar nesse tempo? embora religiosa, essa peça 
contém mais milagres que orações, mesmo sendo poesia 
pura, as frases dos gêneros do discurso apocalíptico 
são mais visuais que verbais. lili poderia ter um gato 
preto, mas não gosto de animais de estimação porque fogem 
e eu gosto de lili! que margem é essa que transtorna o 
conceito da escrita em visual, enquanto se transborda 
nos mais variados significados? o que aqui (só na escrita) 
poderia fugir? clarice aos 12/13 anos, eu reconheceria 
imediatamente, pois era infinitamente maior que eu mesmo, 
sem me alcançar. naquele dia, junto dela, eu fui até lá, 
e olhei dentro da cabeça de cada um deles. com medo do 
que é novo e tendo medo de viver o que não entendo - quis 
ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo, 
mas não sei me entregar à desorientação da clarice 
deles. estou aqui, na escrita, apenas juntando cacos dos 
espelhos deles estilhaçados em que só calvino aparece; 
porque ali não tinha uma doutrina de língua, mas de vida. 
seja o que for que tenho que fazer, inquestionavelmente 
o farei, se tiver prometido. aaargnitzche! de tanto 
olhar lá no fundo, todo o fundo se espelha dentro de 
mim. ouçam! ivan toca “a campainha dindon”. sem música, 
isso seria um erro. tudo bem, alexandre!, vai ser também 
visual e sonoro. se isso não me provocar a morte, me fará 
mais forte.
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... a representação nasce de forma “gestual-ritual” já 
na pré-história. é dali que nascem duas artes que hoje 
são distintas: o teatro, a dança. se, em muitos casos, 
hoje o teatro é mais “textual” que “gestual”, é porque 
a literatura se valeu do teatro (muito tempo depois 
deste ter nascido), e o texto vem desde então sendo 
(mal)tratado como literatura dramática, sendo até mesmo 
confundido com o próprio espetáculo e, este sim, não 
possui um valor autônomo.

- livros - informação - internet

eu tinha um objetivo: preencher espaços vazios do tcg. 
com o nute era encher esse teatro de teatro. criar 
repertório, manter temporadas e viajar por aí. em 1987, 
quatro de nossas produções abriram o primeiro futb, 
usando todo o carlos gomes com apresentações: no salão 
de festas, nos corredores, e é claro nos palcos dos 
auditórios. experimentamos uma performance em arena com 
todas as áreas de arte do tcg (escolas de música, balé e 
teatro); no salão de festas produzimos um espetáculo em 
arena invertida (o público dentro, arte ao redor); e criei 
um terceiro miniauditório (no corredor dos camarotes do 
penúltimo piso). nessa época, eu coordenava a área de 
eventos artísticos e culturais do teatro carlos gomes. 
e a meta era mensal: rechear o elefante-branco de arco-
íris.

só havia um problema: o princípio de veracidade! se é 
que éramos muito jovens para representar velhos reis das 
bibliotecas, é porque era assim: os casais amorosos dos 
triângulos clássicos já surgiam pelo menos em botas de 
ouro e já não queríamos gatos de bodas. qualquer solução 
acabaria reestilizada. talvez por isso a estereocena 
inicia-se brechtiana. mas ambígua: entre o que seria 
“pensado” e o “refletido” em cena. lembre-se! nãnãnã, non 
tinha internet, só papiros. mas em jornais se (im-ex)
primiam cadernos de arte e cultura.

sobre os diferentes espaços.

... esperamos por um bom escritor.
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longe de sermos santos, objetivo subjetivo do teatro pobre 
de grotowski, somos, como muitos outros artistas de teatro, 
pessoas preocupadas com nossa arte, procuramos a nossa 
maneira de fazer o que fazemos. estamos preocupados...

+ 5 meses + 10 anos + cidades + mapas gps + internet + 
fé + de 10 anos

portátil: não havia cenários e a iluminação exigia apenas 
um interruptor ao alcance dos atores para os necessários 
blackouts. os adereços de cena cabiam, todos, dentro de 
seis sacos de sisal. e o palco-arena poderia ser qualquer 
lugar... cinco meses depois da estreia, com material de 
divulgação impresso, malas e cuias, aquele bando à parte, 
temporão, apruma sua “turnê do fins dos tempos”. de cidade 
em cidade, desenrola-se o circuito: espiral, parabólico 
ascendente. dez anos depois, na excursão de o cio das 
feras, se viam: nítidas, comburentes e combustíveis, as 
marcas do rastro.

“pra mim, parece que aparecia uma incontrolada 
improvisação por cima de um não teatro” e o outro: 
“é muita droga e piração anti-espetacular”. verdade: 
pareciam restos de um furacão o final das apresentações, 
e ali mesmo naquela confusão, iniciava-se um bate-papo 
com a plateia que atestava: nenhum artista anormal, ao 
contrário, normais demais. dennis coletava depoimentos: 
“alguém viu minha fé perdida por aí? ah, ah, ah!” (dizia 
um noviço em brusque). e “a metáfora daquele teatrinho 
era desmistificar algo teatrão”, concluíam muitas vezes. 
eu só queria dos atores em cena: buscar variação na 
invariabilidade. se dominar: quebrar. se quebrar: dominar.

não posso me deixar levar apenas por depoimentos de 
memória. gravei e comparo todos. alterando a impedância 
dos amplificadores de sinal, adaptei um gravador de 
dados “gps” numa câmera gsm. tenho conhecimentos em 
eletrotécnica suficientes para calibrar os parafusos 
dos sensores e remodular qualquer frequência, seja uf, 



vhf, uhf, shf. colei no boné do motorista da kombi. 
enquanto plugado no “google-maps”, eu pulava trechos 
das viagens do “gflt&pc” e assistia pela internet 
cenas reais da montagem de 1976 do apocalypsis cum 
figuris de grotowski. fui alternando com as virtuais 
representações do “fusão” em 1989. eram as primeiras 
cidades da excursão e são evidentes as diferenças. 
comparando, por exemplo, nunca imaginei o teatro de 
vroclaw tão textual, tão teatral, ou estaria eu vendo 
uma filmagem errada? meus eletrosensores pifaram. também 
tive de abandonar a estratégia com o motorista do nute, 
ele entrava e saia da sala pra fumar: quatro cigarros 
por hora.

****  ________________________________________

Alexandre Venera, desde 2000, vem se destacando na esfera da arte digi-
tal através de poesias, instalações multimídia interativas e performances 
em tempo real. Trabalha com artistas nacionais e internacionais: Jorge 
Luiz Antonio (SP), Clemente Padin (Uruguai), Muriel Frega (Argentina), 
Reiner Strasser (Alemanha), entre outros; usando a internet como meio 
de aproximação e colaboração em trabalhos multimídia. Por mais de 15 
anos, atuou como coordenador e professor do NuTE (Núcleo de Teatro 
e Escola). Nesse período, recebeu diversos prêmios como diretor, cenó-
grafo, sonoplasta e dramaturgo.  
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 VARIANTE WOYZEC-MAUSER1

por Roberto Murphy

Então, apresentávamos Variante Woyzec-Mauser no CIC, 
em Florianópolis, quando fomos aplaudidos em cena aberta. 
O Festival Catarinense de Teatro reverenciando um dos 
mais complexos expoentes da cena teatral regional, o diretor 
Alexandre Venera dos Santos. Certamente, um dos momentos 
mais marcantes de minha carreira até aqui.

O conjunto cênico: obsessão de um artista refinado 
da visualidade teatral. Um mestre, que a nós mostrou a 
possibilidade do efeito espetacular com recursos simples 
amparados em engenhosidade e um árduo trabalho braçal, 
desde que aprimorados os seus significantes, isto é, os meios 
pelos quais aquilo que se quer significar é apresentado ao 
público.

Estar ator naquele momento foi exercitar uma loucura de 
todo artista interessado no teatro, que é a de ressignificar-
se através do ofício de atuar: a grande arte. Ser o bispo de 
cimento – um ícone em movimento num tabuleiro onde seres 
de diversas ordens interagiam direta ou indiretamente – foi um 
exercício libertador. Libertador porque me apontou a direção do 
ser ator, ensinando-me o quão complexa é tal atividade e o que 
é necessário ativar no tal momento da entrega ao ato teatral.

Então, Variante Woyzec-Mauser é um divisor de águas 
numa trajetória artística, da qual posso, com propriedade, 
relatar seus meandros. 

Também a forma do espetáculo fora revolucionária para o 
âmbito do qual falamos, isto é, o Vale do Rio Itajaí em Santa 
Catarina, em 1990. Uma estrutura imensa dividindo a caixa 
cênica nos fundos em duas áreas: uma a quatro metros de altura, 

1 Espetáculo apresentado em 1989.
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onde vigiavam a aldeia o bispo, a madre (ambos de concreto 
cinza), o militar, o médico, (como caricaturas ambulantes), 
etc.; e outra abaixo e à frente, onde habitavam e conviviam os 
seres “reais”, de carne e osso. Nas duas laterais – onde estão as 
cortinas do palco italiano abertas – espiavam seres mitológicos, 
avaliando e se divertindo com o quadro dantesco apresentado. 
Tais símbolos traduzindo (ou sendo traduzidos por) uma visão 
dos conflitos humanos e suas repercussões éticas ou morais 
através da imortalidade da consciência e suas manifestações 
míticas, arquetípicas, portanto, veneráveis. 

Uma aventura cênica recheada de crítica social e de 
reflexões antropológicas que marcou uma época importante da 
arte teatral da cidade de Blumenau e sua região abrangente. 
Indicou caminhos aos atentos e provocou contundência aos 
menos avisados. 

Diante de tais indícios, fica fácil apontar a obra em questão 
como uma referência importante para o teatro que hoje se faz na 
cidade. Influenciou minha obra como encenador-diretor, assim 
como a de Pépe Sedrez, entre outros. Inegável a herança recheada 
de outras influências, tais como a do professor e teatrólogo 
José Ronaldo Faleiro que, com seu aparato intelectual e seu 
acervo bibliográfico, trouxe o teatro contemporâneo ocidental 
aos olhos e sentidos sutis de uma geração inteira, ávida por 
transpor as convencionadas e estabilizadas estruturas da arte 
blumenauense de então.

Uma cabeça como a de Alexandre, recém realizada e 
reconhecida com a montagem de Apocalypsis cum figuris, na 
visão de Santa Catarina, os Anjos e nós, promoveu inquietações 
e impulsionou muito sua geração de teatreiros.

Evoé, Evoé, Alexandre Venera. 

Roberto Murphy, mestre em teatro (UFSC), bacharel em artes cêni-
cas (FURB) , cenotécnico, ator, dramaturgo e dramaturgista,  diretor 
e produtor teatral do grupo Elementos em Cena, desde 1989, profes-
sor universitário e arte-educador, atualmente é agente e administrador 
cultural do Espaço Plural.
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MACBETH’S UMA INTERFERÊNCIA NA HISTÓRIA1

por Iran Silveira

Em julho de 1993, o Grupo da Fusão Liturgia do Teatro e 
Para-Choques já tinha apresentado várias vezes sua adaptação 
da tragédia Macbeth de William Shakespeare, desde 1991, 
quando começaram com um elenco de mais de vinte atores. 
Eu estava ora começando a estudar teatro no NuTE, e o 
elenco dessa fase da montagem (que havia estreado quatro 
meses antes) era justamente os meus quatro professores: 
Pépe Sedrez, Giba de Oliveira, Carlos Crescêncio e Antônio 
Leopolski, com direção de Alexandre Venera, que também 
escreveu a introdução e reescreveu uma boa parte da peça 
original. O local da apresentação era a Oficina Porão da 
Furb, como parte da Mostra Paralela do Festival de Teatro 
Universitário daquele ano. Foi o primeiro contato que tive com 
Macbeth, já que naquela época ainda não tinha lido a peça. A 
montagem teve diversos elementos que a diferenciavam de uma 
montagem shakespereana tradicional. O mais evidente desses 
elementos era o corte, a condensação e a mudança de nomes 
de personagens.

O texto original, como todo Shakespeare, demandava 
um grande elenco de atores, portanto era preciso fazer as 
“interferências”: na montagem nuteana, cada um dos quatro 
atores fazia cinco personagens, tendo um como seu principal: 
Pépe era Macbeth; Giba era Duncan, agora chamado Rei do 
Cão; Carlinhos era o criado agora chamado de Esterco; Antônio 
era Banquo, agora chamado Do Branco – e cada um deles 
fazia mais três, e todos eles faziam as bruxas. Uma ousadia: 

1 Espetáculo apresentado em 1991.
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a personagem Lady Macbeth, central na trama, foi suprimida. 
Essas alterações já seriam o suficiente para deixar o diretor da 
Royal Shakespeare Company ficar com os cabelos em pé.

Mas não era só isso: o tom foi sensivelmente mudado, a 
ponto de aproximar-se mais de uma comédia do que de tragédia. 
Embora isso possa parecer herético ou até impossível, foi uma 
escolha bem-sucedida, graças, principalmente, à verve dos 
atores. A maquiagem do elenco foi criada pelo próprio Pépe e 
os adereços cênicos eram de Tadeu Bittencourt – inesquecível 
a coroa de ratoeiras. 

Quatro anos antes, eu já havia assistido ao estupendo 
Apocalypsis..., mas este Macbeth’s me marcou mais, porque foi 
uma época crucial em minha vida e por eu ter desenvolvido a 
partir dali o gosto pelo autor – especialmente pelo “reinado de 
sangue” escocês. Termino citando uma fala de Giba na intro:

Pedimos aos senhores e senhoras presentes que não 
se assustem com a multiplicidade das personagens. Tais 
elucubrações tornaram-se para nós deverasmente apetecedoras. 
Na verdade, eu própria, Hécate-Shakes, acho interessantíssimo 
poder apreciar Macbeth multiplicado.   

(texto de Alexandre Venera disponível em www.nute.com.br)

Iran Silveira (Joinville, 1973) foi artista multimídia em Blumenau nos 
anos de 1993 a 2003. Fez poesia, desenho, vídeoarte, web art, fanzine, 
música, animação e, principalmente, teatro. Publicou diversos livretos 
e opúsculos de literatura marginal e participou das antologias Sul Azul 
- Poetas Blumenuenses (Letra Viva, 1996) e Jogos de Teatro (Cultura 
em Movimento, 2000). 
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SENHORAS E SENHORES1

 A ARTE-MANIFESTO QUE NÃO QUER CALAR

por Pépe Sedrez

A relação entre artistas da cidade e Fundação Cultural 
de Blumenau andava superconturbada. Talvez porque 
depositássemos todas as esperanças, apostássemos todas as 
nossas fichas na figura da Elke Hering, que assumira então a 
presidência da Fundação. Mas coitada, não podia ser culpada por 
nada. A questão não era, nem nunca foi pessoal. Admirávamos 
a Elke e toda sua história. Mas, no poder público, as coisas 
são diferentes. Hoje eu sei disso. É ilusão pensar que força de 
vontade e boas ideias sejam o suficiente para fazer algo, ao 
menos na área cultural, pasta que, para os partidos políticos, 
“não fede e nem cheira”.  A relação, nesse momento já um 
enorme atrito, era discutida nas coxias entre uma e outra cena, 
nos intervalos das músicas, nas mesas de bares, nos versos 
ácidos dos poetas da cidade... Um verdadeiro barril de pólvora. 
Explodiria a qualquer momento, todos podíamos antever.

Alguém de nós, do NuTE, fez o comentário comparativo: 
“Puxa, a gente reclamava tanto da administração anterior, mas 
naquele tempo a Fundação dispunha ao menos uma Kombi 
pra viajarmos com nossos espetáculos. Agora nem Kombi tem.” 
Acredito que essa frase – se não saíra da boca do próprio Giba 
de Oliveira – tenha sido uma grande inspiração para que sua 
mente brilhante criasse o texto “Senhoras e Senhores”. Ele me 
conta que escreveu todo o texto numa tarde só. Claro, você pode 
pensar, “é um texto curtíssimo, de uma folha frente e verso 

1 Espetáculo apresentado em 1993.
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apenas.” Mas esse texto é muito mais do que isso. Naquele 
momento histórico, naquela angústia que vivíamos, naquele 
contexto local... Esse texto sintetizou o que todos sentíamos. 
Deu as palavras pra quem queria falar. Deu voz a um grito que 
quase rasgava nossas gargantas. Deu força a um peito já quase 
dilacerado.

Tendo o Grupo Meu Grupo como base e o feliz encontro 
com vários outros artistas, tive a honra de dirigir esse grande 
espetáculo. Digo “grande” sem jamais me sentir pretensioso 
ou egocêntrico. Porque não era, nunca foi, um espetáculo só 
meu. Aliás, a brincadeira com o nome do Grupo (Grupo Meu 
Grupo) também nunca fora egocentrismo, pelo contrário, era 
o grupo onde cada um se sentia dono ou pertencente a ponto 
de poder dizer “meu”. Voltando aos artistas que assumiram 
o trabalho, formando um grande coletivo que incluía o genial 
Tadeu Bittencourt – capaz de criar uma cenografia simples e 
ao mesmo tempo tão impactante -, a poeta (ela prefere poeta 
mesmo e não poetisa) Tânia Rodrigues, o bailarino Edson Farias 
(em cena, um corpo dourado, reluzente, bailando com leveza 
e graciosidade clássicas), a maquiadora Márcia Sedrez (minha 
irmã, que praticamente tornou metálicos os corpos de todo 
elenco), a enfermeira Edilamar da Silva (minha ex-cunhada) 
em dupla com Léo Almeida dançando e distribuindo chopp à 
plateia, Charles Mogk, o Leco, que criou e operou a sonoplastia... 
Enfim, um coletivo bastante singular no que tange à união e 
excentricamente plural quanto às possibilidades, generosidade 
e paixão.

Não seria justo apenas citar o Grupo Meu Grupo, sem 
descrever a participação desses jovens atores. Marcelo Fernando 
de Souza, destemido e audacioso, raspou uma longa cabeleira 
black-power que já durava alguns anos para representar o 
protagonista, chamado O Ator. Fez de tudo em cena. Criamos 
um momento extra ao texto de Giba, onde Marcelo abria o 
espetáculo com o famoso monólogo de Hamlet em inglês (sim, 
ele disse ‘to be or not to be’ na língua original). E ainda alçou 
voo sobre a boquiaberta plateia do auditório Heinz Geyer, 
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pendurado por cabos de aço. Cíntia Gruener atuou como 
Representante do Poder Público Local. Irônica e avassaladora, 
personificou a vilania de um poder inoperante. Fran Bittencourt 
fez o papel da Mãe, aquela que não só não apoia quanto critica 
a escolha do filho pelo ofício de ator. A Mãe não dava tréguas 
ao filho mesmo depois de morto pelo Fantasma do Teatro, 
representado por Sílvio da Luz, que entrava em pé na carona 
de uma moto (tivemos que reduzir sua entrada triunfal para 
uma moto, pois não conseguimos fazer subir a Kombi no palco 
do Teatro Carlos Gomes). Patrícia dos Santos, que em outra 
nossa criação entrava dizendo um trecho de Medéia Material, 
do alemão Heiner Müller: “Aqui fala Electra. No coração das 
trevas. Sob o sol da tortura. Para as metrópoles do mundo. Em 
nome das vítimas...” E o Álvaro Alves de Andrade, a quem dei 
uma missão um tanto árdua. O texto de Giba propunha um 
momento em que vários pequenos personagens comentavam 
situações bastante conhecidas por nós. E aí Giba disparava sua 
crítica mordaz. O funcionário que não libera a chave do teatro 
para ensaiar, o amigo que, hoje empresário, sente uma pena 
humilhante daquele que optou por fazer teatro... E, inclusive, 
os próprios artistas, tantas vezes fechados e/ou deslumbrados 
com seus próprios projetos. Eram seis personagens, com cenas 
curtíssimas de três ou quatro frases. Então, propus ao Álvaro 
que representasse todos esses personagens, caracterizando-
os principalmente no corpo e na voz, tendo somente um único 
objeto para identificar cada personagem. Como pano de fundo 
e ponto de encontro, um dantesco baile de Oktoberfest, com 
marchinha alemã e distribuição de chopp pra plateia. Detalhe: 
Álvaro entrava e saía de cena imediatamente, um personagem 
após o outro. Chegava correndo (literalmente) à coxia, largava 
um caneco de chopp e já entrava correndo com uma gravata no 
pescoço, por exemplo. E outro corpo/voz, outra personagem em 
cena. Álvaro o fez de forma brilhante. 

Lembro que nas poucas horas destinadas à criação e 
montagem, discutíamos as ideias do texto e nossas vontades/
necessidades de criar uma obra que desse vazão a tudo que 
queríamos/precisávamos dizer. O tema da Kombi nos corroía. 
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Em nossas elucubrações falávamos da falta do transporte, 
do direito de ir e vir, da urgência de fazer nossos trabalhos 
circular... E... Chegamos na roda. O maior invento. Eu queria 
ter rodas no espetáculo. Tadeu me dizia que não.  Que ouvira 
dizer que na montagem do Giba (que também dirigia o mesmo 
texto nessa edição do JOTE) usariam pneus e que, portanto, 
não poderíamos usar também. E eu insistia. Tem que ter roda.  
Tem que ter roda. Ela simboliza o nosso maior desejo. E a 
falta dela é o nosso maior problema. “Então, tá bom – diz o 
Tadeu, com o olho faiscando energia, espirrando vida, em mais 
um lampejo de genialidade – tu queres roda, tu vais ter roda 
em cena.”. E eu: quero sim, quero muitas. Ele: “Sim. Muitas. 
Duzentos pneus. Mas sem rodar. Todos eles deitados no chão.” 
Era isso! A maior invenção, se não usada, vira armadilha, 
vira empecilho. E duzentos pneus forraram o palco do grande 
auditório do Teatro Carlos Gomes. Mas a arte vence. Dança, 
com dificuldade, tropeça, cai, mas dança. A cena me faz vibrar 
ainda hoje. O Ator pede uma Kombi à Representante do Poder 
Público Local. Esta responde: “Uma Kombi eu não posso lhe 
dar. Mas tome aqui alguns xerox.” Joga algumas folhas pro alto 
e do céu cai uma chuva de papel, entra um som altíssimo, uma 
valsa de Strauss - creio que Sangue Vienense - e  Edson Farias, 
corpo todo dourado, dança um bailado clássico sobre os 200 
pneus. A imagem era muito lírica, muito potente.

O Fantasma do Teatro, com seu cavalo de fogo, entra e mata 
o Ator. Mas sua alma sobrevive. A rubrica do texto diz “Ele 
agora é um anjo.” Eu disse ao Tadeu: “Anjos voam. Nosso anjo 
tem que voar.” E Tadeu fez com que Marcelo voasse, pendurado 
por cabos de aço do alto teto do grande auditório. Usava como 
asas folhas de palmeira-leque (Livistona chinensis). E um rock 
n’roll pesado dava o tom da grande luta entre o revivido ator 
e a representante da cultura oficial. É claro que tudo isso era 
a sério, mas continha muito humor. O espetáculo escarnecia 
e debochava o tempo todo. De uma estética pós-moderna um 
tanto estereotipada e de nós mesmos, inclusive, importadores 
de ideias imperialistas.
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Após o JOTE-Titac, onde ganhamos a maioria dos prêmios, 
seguimos para o Festival Catarinense de Teatro, em Caçador, 
onde o espetáculo foi o escolhido para representar Santa 
Catarina no Festival de Teatro do Cone-Sul, em Campo Grande 
(MS). Depois ainda fomos ao Festival Nacional de Teatro em São 
Mateus (ES).

Saindo de nossa província, quase aldeia, descobrimos que 
aquele que pensávamos ser um problema local encontrava eco 
em outras localidades. Que as angústias eram as mesmas. 
Falta de apoio, falta de espaço, um poder público que não vê 
na cultura uma rica possibilidade de construção da cidadania 
e de uma sociedade mais justa, humana e fraterna... Esses não 
eram,  nem ainda o são, infelizmente, problemas locais, mas 
sim, globais.

“Senhoras e Senhores” era um espetáculo-manifesto. 
Tocava na política e de forma bastante contundente. Mas era, 
sobretudo, Arte. 

Pépe Sedrez viveu (!) no NuTE entre 1987 e 1993, onde atuou em 
Apocalypsis cum Figuris, Variante Woizeck-Mauser e Macbeth’s. Em 
1991, fundou o Grupo Meu Grupo, onde dirigiu Piquenique no Cam-
po, Senhoras e Senhores e Negro Olhar. Em 1995 fundou e até os 
dias de hoje dirige a Cia Carona de Teatro, com quem montou, entre 
outros: Romeu e Julieta, Os Camaradas, A Parte Doente, Volúpia e 
Passarópolis. Além disso, dirige a Carona Escola de Teatro, com sede 
no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau.









LIVRETO ESPETACULAR 61

UMA RODA, ALGUNS GIROS E MUITA OUSADIA...1

                                                             

por  Tchello d’Barros

Há quem chame de decalque, há quem mencione como 
transcriação aquele recurso em que os cordelistas do nordeste 
brasileiro adaptam velhas histórias europeias, trazendo-as 
para uma realidade local, recurso que se vê também vez em 
quando em alguns remakes hollywoodianos. Talvez não tenha 
sido essa a intenção de Alexandre Venera dos Santos, o autor 
da peça A Roda Gigante, cujo texto apresenta-nos uma versão 
de fábula europeia fundida com notícia de jornal e temperada 
com crônica de costumes. A montagem foi levada aos palcos 
pela direção segura de Pépe Sedrez, que àquela altura já havia 
amealhado boa braçada de prêmios teatrais com seu olhar 
original e inusitado senso estético. 

Lembro que minha participação nessa montagem limitou-
se à criação de figurinos para as personagens. O aceite do 
convite se deu principalmente por já conhecer outros trabalhos 
do autor e do diretor, como Apocalypsis Cum Figuris (dirigido 
por Alexandre) e Piquenique no Campo (dirigido por Pépe). 
Essa tarefa me obrigou a ler o texto previamente, em cuja 
dramaturgia acredito ter identificado elementos de surrealismo 
literário e também da linguagem dramatúrgica conhecida como 
teatro do absurdo. Por conta disso, foi desenhada uma série 
de croquis, tentando interpretar esse texto surpreendente e 
ousado para os padrões da ainda rasa dramaturgia catarinense 
da época. Lembro ainda que li o texto com certa desconfiança, 
tentando identificar nas entrelinhas alguma crítica à sociedade 
contemporânea local. Mas a linguagem literária, exatamente 

1 Espetáculo apresentado em 1993.
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por ser diferenciada, era desafiante e na época lembro que 
estava conhecendo a poesia experimental praticada pelos 
Poetas Independentes, que vez em quando se relacionavam com 
as ações culturais praticadas pelo NuTE.

Um dos aspectos mais interessantes da peça é a assemblage 
narrativa, essa colagem de referências onde tempo e espaço 
se aglutinavam de forma integrada, causando algum 
estranhamento ao expectador incauto, não iniciado em peças 
de teatro numa linha mais experimental. Numa mesma cena, 
podemos identificar a ressignificação de uma fábula da velha 
Europa, interagindo com personas que aludiam aos The 
Beatles (de Sargent Peppers) e ainda uma adaptação de uma 
banal notícia de página policial extraída de um jornal. Talvez 
não seja exagero hoje identificar nessa opção, a prefiguração 
daquilo que dali a alguns poucos anos viria a se transformar 
na era da hiperinformação midiática, na qual ainda estamos 
todos atolados até o pescoço. Quanto ao título, nunca pude 
perceber uma relação com a peça em si, já que nada aludia 
às rodas-gigantes de parques de diversões. A rodona da peça 
me lembrava muito mais os saltimbancos mambembes da 
idade média, que em geral levavam de vila em vila uma carroça 
colorida com seus apetrechos e que, muitas vezes, servia de 
palco também para seus esquetes, mágicas, teatro de bonecos 
e afins. No caso, conseguiram empurrar a roda até a vila de 
Brusque, numa memorável apresentação que aconteceu por 
lá...

Uma das imagens que me ficou impregnada na pituitária, 
foi a roda-instalação em si, mais um trabalho do genial Tadeu 
Bittencourt, artista visual premiado diversas vezes e cenógrafo 
dos mais originais que já se viu em Santa Catarina. É interessante 
de mencionar porque esse artista conseguia transformar suas 
criações cenográficas em verdadeiras instalações plástico-
visuais, termo que se utilizava na época para essa categoria 
das artes visuais e que hoje se resume ao vocábulo instalação. 
Lembro até que depois da temporada da peça, a roda mesmo, 
o objeto, toda pintada com pinceladas multicoloridas, foi vista 
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em exposição num importante salão de artes em Florianópolis. 
Outros artistas, mais tarde, nessa linha também, chegaram 
para borrar os limites entre artes visuais e cênicas, caso de 
Fernando Alex e César Rossi, isso tudo numa época onde 
se praticava muita pintura na cidade, mas havia pouca gente 
realmente se propondo a fazer arte.

Se aqui nesse cenário textual sobre artes cênicas estamos 
abordando um pouco questões de literatura e artes visuais, é 
porque talvez caiba comentar que, enquanto na maioria das 
cidades, o que se convencionou chamar de arte contemporânea 
quase sempre veio pela mão das artes visuais, no caso de 
Blumenau isso se deu principalmente pelas ações vanguardistas 
do NuTE, por suas propostas experimentais, suas intervenções 
urbanas, performances e instalações. Embora a entidade se 
apresentasse como um centro de pesquisa, ensino e produção 
teatral, sempre a vi como um núcleo aglutinador de artistas de 
diversas linguagens, em especial o pessoal do meio literário, 
musical e visual. Essas fusões (e confusões também!) geravam 
um caldo criativo dos mais interessantes na cidade, pois a partir 
dessas aglomerações é que surgiram interessantes parcerias e 
projetos. Cito até um exemplo pessoal: foi por ter conhecido ali 
o poeta Nassau de Souza, realizamos uma parceria onde eu 
ilustrava seus poemas num projeto que culminou na publicação 
da revista de poesia em quadrinhos Hum Gibi Poético, lançada 
na Furb, em evento onde aconteceu minha exposição de estreia 
nas artes visuais.

Bem, e havia também a questão do elenco. Ali estavam o 
veterano Álvaro Alves de Andrade e também amigos queridos 
com quem participei em outras montagens, como a nova geração 
de atores formada por Alexandre Farias, Juarez Andersen, 
Marcelo Fernando de Souza, Márcia Olinger, Michelle 
Ferreira, Patrícia dos Santos e também o Sílvio José da 
Luz, que começou no mesmo dia que eu no NuTE (chegamos 
atrasados para a primeira aula!). A peça contou também com 
a participação de diversos alunos das fases mais adiantadas 
dos cursos de formação de atores que a escola promovia. 
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Essa integração de atores de diversas faixas etárias e níveis 
de formação permitiu uma interessante interlocução e troca de 
experiência e aprendizado coletivo, dadas as dimensões dessa 
montagem. Era sempre interessante, por exemplo, ouvir o Álvaro 
compartilhando seus métodos de criação de personagem, no 
caso ele interpretava A Velha, personagem que se posicionava 
no alto da roda. 

Essa velha vivia tentando ligar para um órgão público 
qualquer, mas era sempre mal atendida, o que me fazia pensar 
se tinha alguma relação com questões locais. Por outro lado, 
minha cena preferida era a de um casamento, com muita 
ostentação e opulência, o que se constatava também nas 
colunas sociais da região. Creio que também havia algo sobre 
traição, sobre busca do conhecimento ilimitado ou algo assim. 
Mas no fundo, a peça tratava mesmo dos dois temas centrais 
da ficção universal: o amor e a morte, Eros e Tanatos mais 
uma vez se encontravam, desta vez nos palcos do Teatro Carlos 
Gomes. Mas um dia essa peça também saiu de cartaz, e cada 
um seguiu seu destino, alguns dos quais saíram pelas aldeias 
do mundo, exibindo seus talentos. Mas aquela roda, que por 
um tempo aglutinou aquelas pessoas e personas, continua a 
girar dentro do coração de cada um...

Tchello d’Barros (1967) é escritor e artista visual. Iniciou a carreira 
artística no NuTE, participando de uma dezena de montagens e outro 
tanto de performances. Participou de gestões da Bluap; é membro-
fundador e presidiu a Sociedade Escritores de Blumenau por duas 
vezes; presidiu a Câmara Júnior de Blumenau. Autoexilado da cidade 
desde 2004, atualmente desenvolve atividades culturais em ilhas da 
Amazônia.
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 UM JATO DE AMOR (e fraternidade)1 

 Por Giba de Oliveira

Antes de mais nada, é preciso lembrar que na décadas de 
80 e 90  em Blumenau havia um  turbilhão de mentes criativas. 
A intensa produção teatral e literária oriundas, sobretudo, do 
JOTE-Titac, transformaram a pacata cidade de Blumenau num 
celeiro rico e virtuoso.  

Quando em 1997 fui convidado para trabalhar no espetáculo 
Jato de Amor, do NuTE, senti-me muito honrado. Honrado e 
instigado como poucas vezes havia estado. O projeto era dirigido, 
produzido, sonorizado e dramaturgiado/dramaturgizado por 
Alexandre Venera dos Santos, tendo o mestre (e sempre jovem) 
Tadeu Bittencourt na criação conjunta do trabalho. 

Alexandre e Tadeu assinaram magistralmente o que 
costumamos chamar: Desenho de Engenharia Estético 
Intramuscular Neurovetorial, tão fundamental para este tipo 
de obra, e que infelizmente é desconhecido do grande público, 
bem como pela maioria dos atores mais jovens. Pouquíssimos 
artistas tiveram a singular oportunidade de ter em mãos 
o compêndio: “Tratados e Métodos da Arte - A Encenação 
Correta”,  fundamentos sem os quais seria impossível 
representar honestamente ou mesmo praticar arte seja qual 
for.  Claro que o que falei acima é uma completa invenção. 
Nunca existiu tal tratado. Embora muitos teatreiros de plantão 
desejem profundamente ter essa VERDADE nas mãos, como se 
só existisse uma.  

O Jato de Amor trazia em seu bojo a defesa premente de 

1 Espetáculo apresentado em 1997.
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uma questão. Seria a verdade tão circunstancial, tanto quanto 
o amor o é? Teria a arte uma verdade absolutamente correta? 
Espero que me perdoem os acadêmicos mais circunspectos da 
nossa fauna catedrática, sobretudo os que cuidam vigilantes a 
arte teatral. Esses que odeiam brincadeiras e que não gostam 
de ficção.  Brincadeiras à parte, até porque é simplesmente 
impossível mensurar o valor estético/artístico/criativo/
filosófico/político/humano, ou seja lá qual for o nome dado para 
definir este trabalho, fiquei extremamente ansioso para dar início 
a este desafio. Como ator e como amigo dos dois artistas.  
E foi sim o fato de estarem ambos esses artistas pensando 
numa obra tendo Antonin Artaud como cúmplice. Tendo nas 
mãos o poder desta arma tão arrebatadora. Tão aniquiladora de 
máscaras sociais que resolvi dizer sim. Daí já se podia supor que 
seria mais um daqueles desafios verdadeiramente carregados 
de energia. Um trabalho qualitativo e, portanto, impossível de 
rejeitar. Tipo de trabalho que dignifica a alma da gente. Pois 
bem. Vamos, então! Convite aceito. Começam as atividades.

Naquela época, eu ainda era um tabagista contumaz sofrendo 
secretamente de asma crônica. Usava a tal da bombinha com 
tamanha agilidade e rapidez que quase ninguém sabia que era 
asmático.  O único problema é que o trabalho corporal exigia 
um esforço realmente fora do comum. Havia uma partitura 
corporal que me desgastava e me consumia por inteiro. Ainda 
assim, dava as minhas bombadas providenciais, sem que 
ninguém as percebesse. Longas tardes nos palcos do pequeno 
e do grande auditório do teatro Carlos Gomes. Bem como nas 
salas de ensaio. 

Jato de Amor tratava de um amor verdadeiro. Esse amor 
transformava o mundo numa beleza ímpar. Como se fosse um 
psicotrópico agindo sobre a mente e o corpo levando-os para o 
éden de tamanha felicidade. 

E de repente “Pufff”! 

Cadê? Onde estaria? Para onde teria ido o amor? O amor, 
esse encantamento capaz de transformar uma pessoa tão 



LIVRETO ESPETACULAR 69

completamente a ponto de ficar abobalhada, como a galinha 
maravilhosa do padre Athanasius Kuschnner. A galinha a qual 
se faz ficar com o bico rente ao chão e então se faz um risco 
diante dela e ela fica ali. Imóvel.  Como se hipnotizada. E a 
pessoa fica a dizer: “Onde ela está? Eu me perdi dela!” Daí todas 
as portas se fecham a sua frente e você toma literalmente uma 
ducha de água fria. Mas até então esta personagem estava nas 
alturas. Flutuava na ponta de uma cornucópia metálica. Uma 
instalação que era um corno metálico de uns 25 metros. Havia 
uma alavanca nela que, ao girar, levantava o ator em questão 
para cima da plateia do teatro. A cornucópia que, na literatura 
grega, provinha o homem de riquezas (grande obra do Tadeu. 
Vencedora inclusive de alguns salões de arte e exposições). 
Mais tarde, soubemos que essa mesma obra fora roubada na 
garagem do teatro Carlos Gomes e reduzida à sucata por algum 
catador de lixo. Ducha de água, fria meus senhores...

 

Mas voltemos ao espetáculo. Depois de tantos cortejos e 
promessas de amor, caía sobre nós uma cascata de água gelada. 
Quando digo cascata, eu falo literalmente. Pois havia em cena 
um chuveiro com cerca de 18 metros de altura, que despejava 
sobre nós um jato de água fria e que era de matar qualquer 
asmático da face da terra. Pior é que, em seguida ainda, este ser 
que vos escreve transformava-se numa grande ave e escalava 
um coração inflável de mais uns 15 metros de altura vindo a 
cair (em câmera lenta) de cabeça para baixo até o chão. 

 

Bem. O que se pode dizer hoje? Trago boas recordações. 
Acredito que as trazem também aqueles que lá estiveram como 
público. Pelo menos quero acreditar nisso. É essa crença que 
nos faz ir adiante. Hoje não sou mais tabagista. Nem tenho 
mais asma. Mas o amor continua, esse sim, e sempre, nos 



70 NuTE: Cartografia de um Teatro

entorpecendo. Sinto orgulho de ter estado lá com meus honrados 
companheiros. Lembro-me dos olhares. Da confiança que isso 
nos passa. Do calor humano e das ideias que abraçamos com 
amor. E dos aplausos ante as nossas mãos dadas num palco 
extenuado. Cheio de suor e suado. Com certeza inundado com 
um jato de amor e de fraternidade.  

Giba de Oliveira , Blumenauense radicado no Rio de Janeiro, 
iniciou oficialmente sua carreir a como escritor em meados da 
década de 80. Em 86 conhece o então, Núcleo de Teatro Ex-
per imental - NuTE. Desde então passa a se dedicar quase que 
unicamente ao teatro, quer seja escrevendo peças, atuando, 
iluminando, dirigindo ou ministrando oficinas.
Em 1987 funda juntamente com Dennis Radunz, Carlos 
Crescêncio dos Santos e Jucélia Zimmermman o Grupo 
Arteatroz. Mas foi no NuTE  onde escreveu a maior par te 
de sua dramaturgia. Ministrou cursos de teatro nas fundações 
culturais das cidades de Indaial, Blumenau e Pomerode. Tam-
bém no SESI de Blumenau e na escola de artes EDUCARTE 
de Indaial. Atualmente dirige o espetáculo “O PLANO CON-
VEXO“ no Rio de Janeiro, além de continuar produzindo tex-
tos par a teatro e atuar esporadicamente..
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Cio das Feras, um relato afetivo 1

Por Afonso Nilson Barbosa de Souza

Para quem, como eu, guarda tão boas memórias de um evento 
tão significativo no contexto das artes cênicas do estado como 
foi o espetáculo Cio das Feras – do qual participei intensamente 
–, é difícil não recorrer a impressões emocionais para traçar a 
trajetória de aventuras de um processo de criação tão envolvente 
como foi a realização dessa obra. Obra que, entre outras coisas, 
é um dos raríssimos exemplos de espetáculos teatrais que já 
na década de 90 trazia à tona elementos do happening, da 
performance e do teatro pós-dramático em Santa Catarina.

Embora eu não fosse ator, trabalhei como operador de câmera 
para transmissões ao vivo para o público de cenas específicas 
do espetáculo e também no auxílio de montagem e produção 
para as apresentações. O conjunto de fatores que tornava cada 
apresentação ímpar (repleta de particularidades tão díspares 
entre uma apresentação e outra) me dava a impressão de que 
era sempre um outro espetáculo que estava sendo montado. Mas 
embora essa aparente ilimitada adaptabilidade possa sugerir 
um encadeamento frouxo das ações e marcações cênicas, o Cio 
das Feras era um espetáculo tão preciso que era difícil entender 
como conservava, mesmo nas mais inacreditáveis situações, 
sua unidade e sua força. 

O roteiro de ações do espetáculo composto pelo Alexandre 
Venera tinha como mote os poemas do livro O Fel do Cio, de 
Rosane Magaly Martins, e de textos do Poetas Independentes.  

1 Espetáculo apresentado em 1998.
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Juliana Teodoro e Juliana Czekus, Anice Tufaile, Mariane 
Quinto, Sebastião Crispim, Drica e Cadu formavam o elenco. 
Blênio Pires, Charles Vendrami e Fernando Alex integravam 
a Banda Grr, que pontuava o espetáculo com intervenções 
sonoras e músicas adaptadas e compostas para cena. Havia seis 
televisores posicionados nas laterais do espaço e conectados 
em duas câmeras que transmitiam cenas esparsas de trechos 
do espetáculo, as quais eram apresentadas, às vezes, para uma 
única pessoa. Eu e Alexandre Venera operávamos as câmeras, 
cujas gravações se tornaram os únicos registros do espetáculo.

A utilização do espaço, não apenas para os padrões 
blumenauenses, mas num contexto nacional, era bastante 
incomum. Configurado como arena ou semiarena, era capaz 
de ser montado desde no hall do teatro Carlos Gomes, até num 
depósito de galões d’água em pleno inverno lageano, num festival 
de música punk ou o no meio da floresta em Pomerode, bem 
como em universidades, festivais e exposições de arte. E em todos 
esses lugares onde o espetáculo foi realizado, a ambientação 
estilizada de bar era executada ou sugerida de modo a localizar 
a encenação nessa não delimitação de um espaço plenamente 
identificável, mas condizente com o universo proposto em que 
intervenção cênica, como performance, de um momento para 
outro assumia configurações de apresentação musical, dança 
contemporânea, movimento coral e teatro intimista.  

Com um elenco e equipe consideravelmente grandes 
para uma montagem sem nenhum subsídio público, as 
dificuldades de produção eram assustadoras. Recordo de uma 
das apresentações, num festival de rock na cidade vizinha 
de Guaramirim, onde o Alexandre, com seu super Fiat Uno, 
precisou fazer mais de dez viagens de Blumenau até o local 
da apresentação para levar o elenco e o material cenográfico. 
Heroicamente, sozinho, com um único carro, ele levou todo 
cenário, todo elenco, montou, apresentou e desmontou. Isso 
durante um dia inteiro, para no final da noite, fazer o caminho 
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inverso, e levar todos, cada um do elenco, em sua casa. A 
perseverança heróica do Alexandre ainda hoje me assombra. 
Era muita vontade de fazer teatro, era muita garra e coragem 
para criar e produzir com recursos próprios um espetáculo do 
porte do Cio das Feras.  

A pouca divulgação e a ausência de críticos especializados 
na região, bem como as imensas dificuldades de produção, 
acabaram fazendo com que o espetáculo não obtivesse a 
repercussão e a circulação merecida. Os poucos festivais dos 
quais participou eram próximos de Blumenau, e geralmente 
sem a relevância necessária para um reconhecimento estadual 
de o Cio das Feras como uma das mais importantes experiências 
estéticas do teatro em Santa Catarina na década de 90. 

Os registros esparsos, com poucos trechos da peça em vídeos, 
quase nenhuma foto e material impresso também contribuíram 
para que não se tenha registrado nenhum estudo, crítica, 
comentário, resenha, reportagem ou quaisquer materiais sobre 
o espetáculo que façam justiça à força criativa que levou à cena 
o Cio das Feras. 

Interessantemente, mais de uma década depois, espetáculos 
com os mesmos pressupostos estéticos ou parâmetros criativos 
acabaram se tornando comuns, e obtêm, graças às novas 
teorias estéticas que chegam como devido atraso às livrarias 
brasileiras e ao conhecimento dos profissionais e acadêmicos, 
uma repercussão capaz de provocar as diatribes que esse tipo 
de manifestação pressupõe ou ocasiona, e que à época do Cio 
das Feras passou em branco. 

De qualquer modo, embora ainda falte um estudo crítico 
sobre os parâmetros estéticos dos principais espetáculos 
do NuTE, e do Cio das Feras em particular, deixo aqui esse 
breve relato de um espetáculo repleto de aventuras para seus 
realizadores, de problemas de produção e gastos, mas que 
deixou também marcas profundas na parte da memória em 



que ficam registrados os momentos felizes de um grupo de 
amigos, apaixonados pelo teatro, que viveram de modo intenso 
a amizade e o desejo de ver uma ideia em cena, e que tiveram 
a coragem de seguir um diretor tão criativo e incomum como é 
Alexandre Venera dos Santos. 

Afonso Nilson Barbosa de Souza é pesquisador, produtor de teatro e 
dramaturgo. Curador de festivais de teatro, autor de 9 textos teatrais 
encenados, ministrou as disciplinas de dramaturgia, crítica e estética 
do teatro em universidades de Santa Catarina.
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 Teatro da Terra1

por Luciano Francisco Bugmann

É incrível, depois de um tempo, remirar o passado cultural 
em que fui formado. A Blumenau dos meus tempos era recheada 
de atividades culturais e muito interessantes. Viralata, 
Blumenalha, Roque na Rua, JOTE, Sarais Artísticos; primeiro 
na casa do Pepe e depois na FCB, Blu Jaz Festival, Skol Rock, 
CCC (Comando Caça Coquetel – movimento não oficial e sem 
um grupo muito definido, que consistia em estar presente 
em todos os lançamentos de livros, exposições, sarais onde 
tivesse comida e bebida na faixa), e os ainda resistentes FITUB, 
FENATIB e FESTFOLK. Estavam também os acampamentos. 
Eram instâncias de festa, mas também de conversa. Muita 
conversa. Esse comentário inicial não é uma forma de dizer 
que a Blumenau de hoje seja melhor ou pior. Mas, de todas 
as maneiras, tenho que reconhecer que tive a oportunidade 
de viver um processo artístico muito intenso e que serve de 
base para o trabalho que realizo hoje como artista do teatro de 
animação.

Lembro muito dos trabalhos do Giba, sempre polêmico e 
intenso, e do NuTE. Principalmente, de uma figura que para mim 
era hermética e de alguma forma o sentia arrogante. Alexandre 
Venera era alguém com quem não conseguia conversar. Hoje, 
posso entender que sua arrogância era nada mais que minha 
ignorância. Minha adolescente capacidade de análise não 
compreendia muito bem o que esses artistas estavam fazendo 
e produzindo. O teatro clássico era o referente mais forte e o 
sonho a alcançar. 

1 Espetáculo apresentado em 1999.
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Puta merda!!!

Lembro dos ensaios do Teatro da Terra no Fazendarado. Se 
os leitores que viveram essa época logram recordar, alguns de 
nós chegávamos “beeeeem” antes aos eventos de camping, pra 
conseguir os melhores lugares. Havia uma espécie de status 
social que se estabelecia nesses eventos. Os mais organizados 
com as barracas, os artistas presentes, – alguns emergentes 
e que resultaram, outros que estão trabalhando na Teka 
– os amigos de alguém importante nesse momento, os mais 
maconheiros... 

Recordo que cheguei numa quinta- feira de manhã para o 
evento do fim de semana. Instalei a barraca na pocilga e fui 
ver o que estava rolando. O NuTE estava ensaiando. Apesar 
de conhecer quase todos, o elenco estava concentrado. Não 
se misturavam ao resto dos mortais. Hoje posso entender que 
estavam buscando uma espécie de nirvana criativo. Esses 
meninos e meninas estavam metidos a fundo em sua proposta. 
Havia umas cordas penduradas entre árvores. O Afonso fazia 
uma cena bonita ali. O espetáculo estava cheio de imagens. 
Faltam imagens no teatro que vejo hoje. Eles não davam muita 
bola pra gente, que estava ali. O compromisso com o trabalho 
era fundamental. Teve uma cena que deveria ser de sombras, 
com um pano gigante que aparecia do nada e custou muito a 
sair nos ensaios. Na apresentação não funcionou o mecanismo. 
O Carlos Crescêncio – de cueca ou traje de banho - fazia um 
pássaro ou coisa assim. Entregava um texto numa forma 
corporal esteticamente muito bela e que tomava proporções 
geométricas muito interessantes. Que o pano não funcionara... 
Não teve importância. A imagem estava. O teatro estava. 
Também lembro a euforia que provocava no público o fato de 
estar no meio do mato e, de repente, saía um ator do teu lado e 
outro de outro, como aparições fantasmagóricas. 

Não estou seguro se foram duas apresentações... Uma na 
sexta e outra no sábado... Foi uma experiência muito legal, uma 
das últimas experimentações que se viu do NuTE... Lembro que 
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não me agradou muito o conjunto da obra... Mas a ideia e a 
execução foram excepcionais. Estava aí a arte em si. Essa porra 
de que o artista vai onde o povo está. O NuTE fazia. Imprimia 
a sua arte. Queria aportar teatro aos universos mais diversos. 
Tanto que não tenho a menor ideia do que se tratava o texto... 
Mas lembro muito das sensações de vertigem e medo e de que, a 
qualquer momento, todo o morro podia criar vida e virar um ser 
gigante... Ou que um animal enorme sairia de trás das árvores. 
Que legal... Eles conseguiram fazer o mato falar. 

Faltava organização de alguns, talento em outros, mas essa 
pira de estar experimentando era louvável...  Na universidade 
nunca fiz um experimento desse nível de risco... Como ator, 
ficar com o cu na mão de verdade... No meio do mato... 

 

E é muito claro que também que o NuTE provocava esse 
fenômeno social, de união de conceitos, camping, festa, teatro, 
ritual, sexo, drogas. Transformar um encontro que seria 
notoriamente de bebedeira em algo interessante, intenso... 
Ver gente que não ia nunca ao teatro, na barraca domingo 
de manhã, falando e discutindo a respeito do espetáculo do 
dia anterior. Do espetáculo! Gente sem muita noção, falando 
de arte, junto a uma fogueira, de ressaca, no dia seguinte. O 
NuTE tinha esse alcance, não? De provocar coisas mais além 
do fenômeno teatral em si... De fazer o fenômeno teatral ter um 
sentido. Juntar gente num teatro, num boteco, no shopping, no 
meio do mato, chacoalhar bem a árvore e ver o que caia.

 

Nossa!!! Que belas lembranças…

Luciano Bugmann Actor y director de teatro de Animação -                      
Valparaíso Chile.









LIVRETO ESPETACULAR 85

 A Morta1

por Juliana Teodoro

Nunca gostei de ser manipulado, ainda mais por um velho 
careca e barrigudo que parece personagem saído do cd A.Trick 
of theTail do Gênesis. Mas nem tudo é perfeito e eu estava lá, 
sobre os braços pequenos e desajeitados desse homenzinho; 
minha visão regular não impediu meus sentidos de perceber 
que algo novo estava acontecendo.

Comecei a acompanhar a trajetória desse pequeno 
personagem, o Hierofante no espetáculo A Morta. Ele me 
carregava em seus braços por todos os lugares, desde uma 
discussão em boteco, passeios pela cidade, até exaustivos 
ensaios; às vezes me levava para sua casa e ficava no espelho 
gesticulando, se confessando. Falava comigo como se eu 
pudesse responder. Demorei a me adaptar, o velho era mesmo 
desajeitado e às vezes parecia que me esquecia entre uma fala 
e outra.

Comecei a observar o grupo, eram todos atores adolescentes, 
com muita vontade e pouca percepção do que realmente 
estavam fazendo. O texto era dificílimo. Eles ficavam longas 
horas fazendo a interpretação, tentando entender e dramatizar 
algo que parecia mais um poema absurdo e desconexo. No 
entanto, a coisa foi tomando forma e ganhando um valor além 
das quatro paredes da sala 304 onde ensaiavam a peça.

Nos meus passeios pela cidade, descobri que 1999 era o ano 
que antecipava as comemorações dos 150 anos da cidade. Pra 
mim, ela sempre foi maravilhosa. Via tudo de baixo e era uma 
terra muito fértil. Porém, quando comecei a ver as coisas do 
alto, sobre os braços do Hierofante, percebi as dificuldades da 

1 Espetáculo apresentado em 1999.
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cidade, muitos prédios abandonados, nenhum apoio à cultura 
local, gente desempregada, a escola de teatro sobrevivendo 
apenas da vontade que todos tinham de “fazer”, a arquitetura 
com seu falso enxaimel, limitada a uma cultura germânica que 
já não era mais a essência da cidade.

Nos ensaios, os alunos eram convidados a passar pela 
porta dos fundos e não fazer barulho, porque havia pessoas 
importantes e outros eventos no teatro. Lembro que aquilo me 
deixou furiosa e me interessei em conhecer mais sobre essa 
peça. Fui percebendo que a escolha de A Morta não era por 
acaso e representava muito bem o momento que a cidade vivia. 
Uma cidade querendo se modernizar, mas presa às imitações 
do passado. Percebo agora, depois de todos esses anos, que o 
NuTE também estava nesse duelo íntimo e cruel a qualquer tipo 
de mudança; existia na escola um núcleo de estudo avançado, 
a “estereocena”, que almejava uma inovação no fazer teatral, 
com técnica, teoria, elementos multimídia em cena, arrojo e 
com pretensões muito maiores que uma escola.

Mas havia também uma necessidade de se manter as práticas 
didáticas, de sobreviver e de impulsionar a crescente vibra dos 
alunos. A Morta é um espetáculo contestador e atual. O poeta 
como artista, dividido entre a emoção e a razão em busca de 
sua autenticidade criativa, era, para esse grupo, acredito que 
inconscientemente, a necessidade de se manterem vivos.

Lembro que fiquei ofegante com os preparativos da 
montagem. Havia em cena muitos elementos que davam forma 
e cor aos três quadros do espetáculo, o País do Indivíduo, País 
da Gramática e País da Anestesia. O País do Indivíduo começava 
com um imenso lago vazio que ia se enchendo aos poucos, 
havia um caixão cheio de compartimentos secretos, uma porta, 
uma motocicleta, dois bonecos surrealistas com três mamas 
que eram manipulados pela Beatriz, Musa do Poeta, e a Outra, 
alter ego de Beatriz. Esses, com certeza, pularam do vinil “Life’s 
too good” do “The Sugar Cubes”, a peça era de um mistério 
encantador. Nesse momento eu já fazia parte do hierofante e 
começava a sentir suas emoções, éramos dois corpos em um 
mesmo coração.
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Sinto falta dos estudos, das discussões sobre arte, do trabalho 
desenvolvido com a estereocena, da energia que alimentava a 
todos nós, sinto falta das pessoas que participavam do grupo, 
éramos uma família. Passávamos mais tempo no teatro do que 
em casa, tínhamos muitos planos, muitos desejos e rumos 
diferentes a tomar.

O hierofante era o link entre os vivos e os mortos, o antigo e 
o moderno e para mim era também o link entre me afastar do 
teatro e experimentar outras atividades artísticas ou continuar 
e me profissionalizar no teatro. Lembro muito bem na última 
fala da peça, quando o hierofante se aproximou da plateia com 
uma arma na mão e disse:

- Respeitável público! Não vos pedimos palmas, pedimos 
bombeiros! Se quiserdes salvar as vossas tradições e a vossa 
moral, ide chamar os bombeiros ou, se preferirdes, a polícia! 
Somos, como vós mesmos, um imenso cadáver gangrenado! 
Salvai nossas podridões e talvez vos salvareis da fogueira acesa 
do mundo!

Naquele instante ecoou pelos quatro cantos do teatro 
um barulho estrondoso, meu coração acelerou, meus nervos 
estavam à flor da pele, a plateia ficou inerte, não sabia se 
aplaudia ou se fugia do teatro.

Nesse momento, senti que eu, um caracol, símbolo da vida 
nova, tinha que tomar uma decisão.

Juliana Teodoro atua como VJ (jogos visuais), atriz performática e 
artista multimídia há mais de 10 anos. Com Alexandre Venera, criou 
o coletivo opioptico que vem integrando em seus processos poesia 
eletrônica, artes visuais e atividades urbanas desde 2000. Participou 
em 2007 do Salão Elke Hering de Blumenau , através do coletivo opi-
optico, aprovaram projetos de Incentivo à Cultura, tanto municipal 
quanto estadual, destacando-se o  CD 6x JT / AV de poesia visual e 
sonora. 
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