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RESUMO 

Esta dissertação de mestrado é fruto de uma inquietação pessoal sobre os “rumos” e a 

“forma” do teatro na contemporaneidade e a sua relação com as mídias na formação de 

organismos híbridos em termos gerais, e mais especificamente sobre como se 

organizam e se apresentam as possíveis ligações, e os diferentes níveis de contato 

existentes entre elas na construção da cena. O objetivo da pesquisa é estudar as ligações 

entre cena e mídia (projeção de imagens) na formação de organismos híbridos como 

sendo uma das características estéticas da condição pós-dramática do teatro 

contemporâneo no Brasil. Como estudo de caso, propõe-se investigar o conceito de 

paisagens visuais no contexto da obra do encenador brasileiro Gerald Thomas Sievers, 

mais especificamente suas encenações realizadas no Brasil no período que compreende 

a primeira década do século XXI, sendo Rainha Mentira (2007) o objeto empírico de 

análise, aplicação e discussão dos conceitos desenvolvidos no corpo do texto. 

Palavras-chave: Paisagens visuais, pós-dramático, hibridismo, Gerald Thomas. 
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ABSTRACT 

This work is the result of a personal uneasy about the form and development taken by 

contemporaneous theater concerning its relationship with other media to create new 

hybrid organisms and organizing itself through new possibilities, connections, as well as 

with different levels of arrangements in the construction of the scene. The purpose of 

this research is to study the connections between the scene and the media within the 

context of the formation of hybrid organism wich is the key element. That stands for an 

aesthetic characteristic of the post-dramatic condition of contemporary theatre in Brazil. 

Thus, this work will investigate the concept of visual landscapes within the context of 

Gerald Thomas Sievers work in Brazil in the period of the first decade of twenty-first 

century having the play Rainha Mentira (2007) (Queen Liar, 2007) as the main 

empirical object of analysis, discussion and application of the framework developed in 

the text. 

Key-Words: Visual Landscapes, Post-Dramatic, Hybridsm, Gerald Thomas 
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INTRODUÇÃO 

Em um momento em que os estudos sobre a condição pós-moderna se 

multiplicam e as teorias do contemporâneo passam a repercutir diretamente no discurso 

da arte teatral como um todo, faz-se necessária uma investigação acerca das ligações 

híbridas, existentes entre teatro e mídias, juntamente com os seus respectivos 

desdobramentos e como eles compõem uma estética eminentemente visual.  

Esse trabalho é fruto de uma inquietação pessoal sobre os “rumos” e a “forma” 

do teatro na contemporaneidade e a sua relação com as mídias na formação desses 

organismos híbridos, em termos mais gerais, e sobre como se organizam e se 

apresentam essas possíveis ligações, bem como os diferentes níveis de contatos 

existentes entre elas na construção da cena. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é o 

de estudar as ligações entre cena e mídia (projeção de imagens) na formação de um 

organismo híbrido como sendo uma das características dos elementos estéticos da 

condição pós-dramática
1
 de teatro no Brasil, um traço notoriamente marcante da 

contemporaneidade. Como estudo de caso, propõe-se a investigação dos conceitos e 

ideias supracitados, juntamente com a investigação do conceito de paisagem visual, na 

obra do encenador brasileiro Gerald Thomas Sievers, realizada em solo brasileiro no 

período que compreende a primeira década do século XXI, e em especial, Rainha 

Mentira (2007). 

No Brasil, o escasso número de dissertações e teses que abordam um estudo 

acerca de um teatro imagético e seu caráter fronteiriço, de acordo com o banco de 

dissertações e teses da CAPES, nos primeiros dez anos do século XXI, leva a supor que 

uma pesquisa sobre o tema, investigando determinadas ligações tidas como híbridas 

através dos recursos midiáticos, se faz bastante necessária para a construção do 

entendimento acerca da configuração estética do pós-dramático no teatro e os seus 

possíveis desdobramentos na cena contemporânea brasileira. 

A contemporaneidade é caracterizada essencialmente pelo desenvolvimento da 

tecnologia de produção e reprodução de imagens. Bastou, pouco mais, de um século de 

história do cinema para a vida social ser completamente transformada, intermediada e 

“sugerida” por aquilo que exerce fascínio há muito tempo; a construção e a projeção de 

                                                           
1
 Fenômeno estudado e termo proposto pelo dramaturgo alemão Hans Thies Lehmann em seu livro Teatro 

Pós-Dramático que oficialmente chegou traduzido ao Brasil no ano de 2007 pela editora Cosac Naify. 
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imagens sobre uma superfície. Pensar a relação existente entre “projeção de imagens” e 

o teatro, analisando no que isso resulta, transforma-se, anula-se ou completa-se, são 

algumas das preocupações desse trabalho. Ao estudar os mecanismos de encenação e os 

elementos da linguagem teatral em Gerald Thomas, observa-se paralelamente a história 

social das imagens dentro da construção do espetáculo, de maneira tal, que em nenhum 

momento acontece uma divisão concreta entre teatro e imagem.  

De acordo com Vanessa Teixeira de Oliveira (2008), o encenador e cineasta 

russo, Serguei Eisenstein, sustentava que o teatro produzido no início do século XX 

deveria refletir a sociedade e as transformações que aconteciam nessa época como o 

desenvolvimento da indústria e o “novo ritmo” que se instaurava no social, onde a 

pulsação estava clara e refletida no cinema. Suas encenações mesclavam teatro, 

projeção de filmes americanos, explosão do espaço cênico, atores e espectadores num 

mesmo espaço, forte influência do Grand-Guignol
2
 e uma (des) hierarquização dos 

elementos do espetáculo. Eisenstein em pleno modernismo buscava junto com outros 

modernistas russos, criar uma linguagem cênica dotada de imagens aceleradas, híbridas, 

excêntricas, desnaturalizadas. Para tal efeito, ele recorria ao processo de fragmentação 

do discurso e se impunha contra os convencionalismos da cena à época, e dessa 

maneira, todo esse “experimentalismo” permeava os elementos da cena deixando claro 

ao espectador que a arte teatral seria puro artifício e convenção.  

Os diálogos de Eisenstein com o cinema se davam porque as imagens 

cinematográficas, produzidas por uma máquina, apresentavam-se com um modelo 

estético, cujo papel, se tornou importante para se pensar não apenas o movimento, mas 

também a relação tempo-espaço no teatro. Atualmente, alguns encenadores como 

Mathias Langhoff, Robert Wilson e o brasileiro Gerald Thomas (onde o elemento de 

ligação entre suas obras é justamente uma formação visual, respectivamente: arquiteto, 

fotógrafo e desenhista) são os exponenciais dessa vertente imagética, que é um traço 

característico de nosso tempo no teatro. 

  

                                                           
2
 A expressão Grand-Guingnol nomeava inicialmente apenas um pequeno teatro situado no bairro de 

Montmartre, em Paris. Neste lugar, entre 1897-1962, era possível assistir a um teatro especializado no 

horror e no riso cuja marca maior era o excesso em tudo. Daí a origem da expressão “grand-guignolesco”, 

que significa “excessivamente sanguinolento, a ponto de atingir o grotesco e, por contragolpe, o cômico.” 

Depois passou a ser conhecido enquanto uma estética própria. 



11 
 

Dessa maneira, algumas questões compõem o corpo de interrogações acerca do 

problema da pesquisa: frente às teorias do contemporâneo qual é o teatro do nosso 

tempo? O teatro de imagens seria o seu principal exponencial? O que significa o termo 

híbrido aplicado à cena? O que caracteriza uma poética híbrida no teatro?  

É partindo desse direcionamento que este trabalho seguirá por caminhos, 

conforme certifica a CAPES, pouco discutidos academicamente pelos pesquisadores do 

teatro brasileiro. Para efeitos estruturais esse trabalho se apresenta, de maneira geral, 

organizado da seguinte forma:  

No primeiro capítulo Teatro Contemporâneo: Um (Entre) Cruzamento de 

Referências; situa-se grande parte da discussão teórica acerca das ideias, pensamentos e 

teorias acerca do fazer teatral no século XXI e sua relação com o próprio tempo-espaço. 

Parte-se aqui da discussão inicial na área de teatro enfocando as principais formulações 

sobre a cena, colocando em diálogo teorias e pensamentos distintos como a pós-

dramática proposta pelo alemão Hans Thies Lehmann (2007); a análise sobre um teatro 

de “condição pós-moderna” defendido pelo francês Patrice Pavis (2008) em 

contraposição com a ideia de um “drama rapsódico” proposto pelo também francês 

Jean-Pierre Sarrazac (2002); e um teatro que afirma a necessidade de sua existência 

frente às mídias defendido por Denis Guénoun (2004). 

Como o entendimento de uma linguagem artística está diretamente associado à 

época e ao(s) contexto(s) nos quais ela está inserida, numa segunda parte desse mesmo 

capítulo, abordar, articular e tornar compreensível a condição da nossa sociedade e 

contemporaneidade se faz necessário da seguinte forma: dispor as ideias do filósofo 

italiano Giorgio Agamben (2009) acerca da contemporaneidade, tempo da “Pós-

Modernidade” proposta por Zygmaunt Bauman (1997) ou condição pós-moderna como 

assegura Frederic Jameson (2004) configurando-a como uma sociedade de consumo e 

da mídia. 

Assim, o primeiro capítulo aborda o pensamento sobre o contemporâneo e as 

novas discussões acerca do fazer, produzir e pensar sobre teatro dentro da condição pós-

dramática, bem como considera a análise de sua estética e o entendimento de suas 

articulações levando em consideração a sociedade em que está inserido, “de consumo e 

mídias”, deixando claro que essa relação acontece de forma dialogizante onde um se 

apresenta como resultado-causa e conseqüência do outro.  
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Em seguida, no segundo capítulo Paisagens Visuais: Vamos Atravessar o(s) 

Espelho(s)? São propostas algumas considerações acerca de um teatro imagético. Tanto 

no primeiro capítulo quanto no segundo, quando fala-se sobre imagem, espetáculo e 

sociedade procura-se retomar as ideias de Guy Debord (1997) sobre o espetáculo 

enquanto uma relação social mediada por imagens. Para falar sobre teatralidades 

contemporâneas, hibridismo e a estética de Gerald Thomas dialoga-se com Silvia 

Fernandes (1996, 2010), Jacó Guinsburg (2008) e José Da Costa (2009). 

Nesse mesmo capítulo há uma análise sobre o que seriam os organismos 

híbridos, a(s) sua(s) natureza(s) e a sua proliferação na contemporaneidade, retomando 

algumas das ideias de Lehmann (2007) e considerações de Béatrice Picon-Vallin 

(2006). Para a construção e o entendimento desse capítulo no que concernem às ideias e 

o conceito de paisagem visual são essenciais as leituras de Jean Marc Besse (2006), 

Anne Cauquelin (2007), Susan Sontag (2004), Arlindo Machado (2005), Francis Wolff 

(2005), Adauto Novaes (2005), Jorge Coli (2005), para o embasamento teórico da 

análise da obra do encenador Gerald Thomas que será apresentada no terceiro capítulo. 

O terceiro e último capítulo dessa dissertação Gerald Thomas: Arqueologias, 

citações e autoreferências na (des)encenação do mundo, se constitui da análise 

(embasada em todo o referencial teórico discutido nos dois capítulos anteriores) da cena 

híbrida e visual das obras de Thomas a partir da primeira década do século XXI. Esse 

capítulo aborda a questão da projeção de imagens e o diálogo entre cena e mídia mais 

especificamente no espetáculo Rainha Mentira (Queen Liar, 2007). 

Escrever esse terceiro e último capítulo da dissertação discutindo sobre Gerald 

Thomas, de maneira geral (aspectos pertinentes a sua pessoa) e de maneira específica (o 

encenador e sua obra Rainha Mentira) foi uma tarefa sistemática, árdua e também 

bastante prazerosa. Nesses dois anos de duração do mestrado acadêmico dediquei parte 

da minha vida enquanto pesquisador a reunir fontes, dados, entrevistas, opiniões, 

eventos, obra, fragmentos e tudo que de uma maneira ou de outra fizesse uma conexão 

com a figura do encenador. De maneira solidária, Thomas disponibiliza em seus sites 

pessoais, uma generosa quantidade de material a seu respeito. Material que pode ser 

consultado tanto em português como em inglês e os fragmentos das peças podem ser 

visualizados em formatos curtos e editados, como também na integra.  
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O próprio site de buscas do Google, se digitado o nome “Gerald Thomas”, pode 

nos levar a verdadeiros labirintos hipertextuais, oferecendo também uma grande 

extensão de links relacionados com a vida do encenador, até mesmo, com a vida dos 

artistas que de uma maneira ou de outra, estabeleceram parcerias com Thomas. Em 

suma, esta atividade da pesquisa em particular, foi extensa e intensa, assimilando-se ao 

exercício da montagem de um enorme quebra-cabeça, em que foram estabelecidos 

diálogos com diferentes partes, que não necessariamente, completa um todo. Durante 

esse pensamento, tive a sensação ao falar sobre Thomas, que há sempre um lado 

obscuro, íntimo e não revelado por ele, que acaba escapando por entre as ideias prontas 

que se criam sobre sua figura.  

Investigar Gerald Thomas, não foi um processo rápido nem tão pouco isolado. 

Não se pode delimitar um recorte exato e preciso do artista nem segmentá-lo de maneira 

a separar suas criações, como por exemplo, Sábato Magaldi fez com as obras de Nelson 

Rodrigues, classificando os seus textos teatrais como: tragédias cariocas, peças 

psicológicas e míticas ainda que seja para fins didáticos e norteadores. Quando 

entrevistei Fabiana Gugli
3
 em São Paulo, e entendi que necessitava direcionar a análise 

para um dos espetáculos de Gerald Thomas foi uma das primeiras perguntas que fiz a 

ela: em qual peça Thomas dialogava com os recursos midiáticos. Fabiana Gugli 

prontamente me respondeu: em todas. A partir dessa resposta foi necessário o debruçar-

me sobre cada um dos espetáculos, até que o espetáculo Rainha Mentira (Queen Liar 

2007) se destacou.  

No início dessa pesquisa, em 2009, me deparei com um Thomas em crise
4
, que 

após ter escrito, encenado e dirigido o primeiro espetáculo brasileiro feito apenas para a 

web
5
 (ou “blognovela” como foi batizado) dizia claramente em seu texto manifesto não 

acreditar mais no discurso e no diálogo com as tecnologias. Pensei: tenho que refazer ou 

rever meu objeto de pesquisa. Mas, então, busquei, antes de dar por encerrado o 

“assunto Thomas”, investigar à distância, sua própria vida na tentativa de encontrar 

“brechas” na imprensa escrita, midiatizada ou digital. Visitei os blogs mantidos por 

Thomas, passei tardes e madrugadas lendo os seus textos e assistindo os vídeos (ou 

trechos) que ele disponibiliza dos espetáculos. Decidi então que não abandonaria o 

                                                           
3
 Atriz fixa da Cia Ópera Seca (Dry Opera) que trabalha com Thomas desde o final da década de 90. 

4
 Ver manifesto de despedida de Thomas nos Anexos. 

5
 O Cão Que Insultava As Mulheres – Kepler, The Dog (2008) 



14 
 

assunto, mas que prosseguiria; quem sabe, ele não voltaria novamente ao teatro. E, 

assim aconteceu. Em agosto de 2010, uma reportagem da edição on line da Folha UOL 

Ilustrada
 6

 comentava a volta do encenador aos palcos londrinos. 

Descobri o e-mail de Thomas, e lhe enviei quatro e-mails. Obtive pronta 

resposta a dois. A internet teve uma grande participação nessa dissertação, pois graças à 

web, foi possível descobrir informações preciosas sobre meu objeto de investigação.  

Transcrever Rainha Mentira (Queen Liar, 2007), com quarenta e cinco minutos 

de duração e todos os diálogos, ações e tempos contidos nessa duração, apenas para ter 

um roteiro lógico de desenvolvimento, foi uma atividade que exigiu quarenta e oito 

horas de dedicação exclusiva. O que torna complexo o trabalho de transcrição é o 

entendimento (ou “o não”) dos idiomas presente na narração. Logo de início Thomas 

fala que a Mãe andava pelas ruas de Berlim, Londres e Genebra, então em diversos 

momentos, percebemos no diálogo do texto falado a presença do inglês, hebraico, 

alemão além do português. A esse procedimento da “não tradução” de outro idioma, 

presente num texto nacional, frequente no teatro brasileiro contemporâneo, Da Costa 

(2009), explica da seguinte maneira: 

A não tradução, a exibição de cenas em outras línguas no interior 

do espetáculo falado predominantemente em português e exibido 

no Brasil, diz respeito ao universo contemporâneo da comunicação 

interlinguística das passagens mais ou menos pacíficas e das 

defrontações claramente agonísticas entre idiomas e culturas na 

sociedade e na arte de nossos dias. As cenas de língua estrangeira, 

de fato, associam-se inevitavelmente ao horizonte cultural e 

histórico no qual as mediações interlínguisticas ou, por outro lado, 

as resistências a essas mediações, a sua inviabilidade ou 

inacessibilidade são aspectos fundamentais na vivência pessoal e 

na construção da subjetividade e da visão de mundo dos 

indivíduos. (p. 100). 

A localização e o entendimento de referências e citações contidas no espetáculo 

aconteceram depois, e tomaram dias de análise e investigação sobre as mais diferentes 

fontes, e mesmo assim, sinto que ainda existam outras que no futuro pertencerão ao 

olho e ao intelecto do pesquisador que se interesse por tal tarefa. Entendo que essas 

várias referências contidas na narrativa funcionem nas obras do encenador, também, 

como uma espécie de link. Vários deles constituem a complexa rede de informação 

(Fernandes, 2010) e também geram um texto maior em formato de hiperlink. O estudo 

individual das obras do encenador (os links) leva ao entendimento do conjunto da sua 

                                                           
6
 Ver notícia da volta de Thomas nos Anexos 
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obra completa (um hiperlink) que se alimenta e se sustenta dela própria, também, num 

procedimento de autocanibalização constante característico do fenômeno histórico 

cultural da pós-modernidade, o qual, Thomas ainda continua sendo, no Brasil, a grande 

referência.  

Aqui, adianto, me coloco como pesquisador envolvido na atividade de pesquisa 

acadêmica. 

Do ponto de vista do artista, que pesquisa sobre um outro, entendo que não devo separar 

ou ser cartesiano, até porque a formação que tenho não permite realizar tamanho 

equívoco. Faço distinção e separo os meus “dois eus” apenas para fins organizacionais e 

para que o leitor tenha conhecimento e compreenda os dois pontos de vista (que não 

estabelecem uma hierarquia) existente e pertinentes ao artista-pesquisador que sou. O 

artista pode confessar e admitir, nem que seja, em dois ou três parágrafos, dispostos 

num texto de maneira complementar, o encantamento e o prazer que sentiu ao ter acesso 

aos registros videográficos dos espetáculos e das entrevistas concedidas por Thomas, 

bem como, as agenciadas por ele, nas quais ele interroga outros artistas. 

Esse artista que agora escreve e se posiciona de maneira pessoal, se mostra 

bastante motivado e num processo de identificação única com o seu objeto de estudo. 

Assim como Thomas, consigo entender de maneira clara a sensação do “estar em 

trânsito”, do sentir-se “deslocado” e principalmente coadunado com a ideia de 

construção de mundo a partir da destruição e desarticulação do mesmo. Da mesma 

forma que reconheço no ato de citar e referenciar uma atitude incestuosa, sexual e 

“apropriativa” (Alex Beigui, 2006), maneira vital de manter-se artisticamente pleno. 

Não acredito na regra do “isto ou aquilo” da cena, mas unicamente, no isto e aquilo, 

juntos e indissociáveis. Dou por encerrada, neste parágrafo, a colocação impertinente do 

artista, voltando novamente ao binômio isto e aquilo, em outras palavras, artista-

pesquisador 

Na década de 1990, a professora pesquisadora Silvia Fernandes, se interessou 

em pesquisar o discurso de Thomas, bem como, as articulações e motivações envolvidas 

no processo de criação, conseguindo, a partir de uma profunda, consistente, analítica e 

esmiuçada pesquisa, “desarticular” as proposições criativas do encenador. 

  



16 
 

Sua pesquisa resultou em duas obras (uma em parceria com Jacó Guinsburg), 

ambas publicadas em 1996, que tornaram-se referências importantes e determinantes 

para esse trabalho. A pesquisa publicada por Fernandes dar conta da obra de Gerald 

Thomas até a década de 1990 Mas a criação de Thomas não se extinguiu, ela continuou 

acontecendo até o século XXI passando a dialogar com as preocupações, contextos, 

elementos e referências dessa “nova” época, suas urgências e necessidades a serem 

encaradas pelo indivíduo do século XXI. Ao investigar Thomas, através das pesquisas 

de Fernandes, que constantemente afirma ser o encenador um homem de imagens, me 

deparei com a ausência parcial de uma análise detalhada e específica, no que concerne 

os elementos constituintes dos espetáculos de Thomas, o uso da imagem técnica e sua 

relação direta com a cena teatral. Então, partindo inicialmente desse ponto, essa 

pesquisa ganhou vigor, consistência e necessidade. 

Recentemente, em 2010, foi publicada outra obra da autora, que discute sobre 

“teatralidades contemporâneas”, e significativamente há um capítulo destinado ao 

encenador Gerald Thomas, relacionando de maneira geral sua criação (na primeira 

década desse século) com os conceitos contemporâneos de teatralidade, 

performatividade e hibridizações. 

Pesquisando fontes e material para o desenvolvimento dessa pesquisa, encontrei 

uma outra obra de grande valia e que norteou a minha escolha do espetáculo de Gerald 

Thomas a ser utilizado como estudo de caso dessa pesquisa. O Professor José Da Costa, 

com a sua pesquisa sobre o Teatro Brasileiro Contemporâneo traz, como parte do seu 

objeto de estudo, análises específicas e direcionadas dos espetáculos de Thomas, criados 

e desenvolvidos a partir de 1999 até 2006. Essa investigação desenvolvida por Da Costa 

(2009), no meu entendimento, é um complemento tão importante quanto a pesquisa de 

Fernandes, na documentação do trabalho do encenador. Sendo assim, essa dissertação 

em diversos momentos, utiliza essas sólidas referências, de maneira a criar com elas um 

incessante diálogo. 
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Capítulo 01 

Teatro Contemporâneo: Um (Entre) Cruzamento de Referências 

O teatro produzido atualmente tem gerado muitas discussões, análises, ensaios e 

debates no âmbito acadêmico e fora dele. Cada vez mais, artistas e pesquisadores de 

teatro buscam entender e dialogar com as formas e configurações dos elementos da 

linguagem teatral frente ao fenômeno da condição dita pós-moderna, visando, estruturar 

e articular um trabalho consciente e condizente com as demandas do seu tempo.  

Dessa forma, muitas tentativas são realizadas na busca de uma escrita cênica 

com o epíteto de contemporânea, e as possibilidades de diálogo com outras áreas do 

conhecimento passam a ser ampliadas e potencializadas. O teatro por sua vez, acaba por 

transformar-se num fenômeno com algumas características semelhantes as da condição 

dita pós-moderna, elencadas por alguns autores: multiplicidade estilística (junção de 

vários gêneros, estilos e correntes, nesse caso, teatrais), auto-referências (quando a cena 

ou o próprio universo do teatro e também do encenador-autor-ator se faz presente na 

encenação), colagens (distintas e diferentes linguagens específicas dialogando 

simultaneamente na construção de um espetáculo ou da cena), justaposições (dois 

elementos diferentes e distintos, que quando colocados juntos criam um outro elemento 

autônomo, por exemplo, cena e projeção na construção de uma cena híbrida), paródias 

(o processo de intertextualização com a finalidade de construção/desconstrução de 

narrativa existentes), metanarrativas (as narrativas que se desdobram sobre si próprias e 

consequentemente se desarticulam diante do espectador), construção de organismos 

híbridos (duas ou mais linguagens, justapostas, que em processo dialogizante criam 

outras linguagens compostas), etc. 

No teatro de Gerald Thomas, objeto de interesse dessa dissertação, por exemplo, 

todas essas características se fazem presentes e são determinantes para o entendimento 

de sua escrita cênica.  

Este capítulo aborda e contextualiza o teatro inserido nesse espaço/tempo 

contemporâneo, bem como, torna explícito o caráter de suas relações (texto-cena) com o 

fenômeno da condição pós-dramática. Torna-se necessário nessa contextualização 

teatral, situar inicialmente, o que se entende pelos termos: “contemporâneo” e 
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“contemporaneidade” para em seguida, inserir na discussão, os autores que diretamente 

pesquisam as configurações da cena e suas abordagens nos dias de hoje.  

As discussões filosóficas acerca do sentido dos termos “contemporâneo” e 

“contemporaneidade” nesse trabalho são abordadas a partir das reflexões do filósofo 

italiano Giorgio Agamben (2009). Após essa contextualização e embasamento espaço-

temporal, segue-se uma discussão mais específica sobre teoria e prática teatral nos dias 

de hoje.  

Estabelecendo uma relação entre o teatro e a contemporaneidade, dialogo com as 

principais referências do teatro ocidental da atualidade: Patrice Pavis (2008) e seu 

suporte teórico no qual concebe um teatro “pós-moderno”, Hans Thies Lehmann (2007) 

na análise específica sobre a escritura cênica e o espetacular naquilo que denomina 

como teatro “pós-dramático” e Jean Pierre Sarrazac (2002) e suas observações sobre o 

texto e a fabulação contidos nas montagens através de procedimentos “rapsódicos”. 

Tornando a pesquisa mais específica, estabeleço uma relação com o pensamento sobre o 

teatro brasileiro contemporâneo defendido e observado por José Da Costa (2009) e o 

recurso da apropriação como matriz estética do discurso cênico, defendido por Alex 

Beigui (2006). 

Esse capítulo organiza-se de maneira a tornar compreensível o pensamento sobre 

o teatro produzido no contexto histórico no qual nos encontramos e consequentemente 

os reflexos desse tempo no teatro ocidental e brasileiro, analisando-se para isso o 

emprego dos termos “contemporâneo” e “contemporaneidade” aplicados ao teatro, bem 

como, propõe-se a partir dessa análise, um denominador comum entre as ideias dos 

teóricos: Lehmann (2007), Pavis (2008) e Sarrazac (2002) que venham a dar um suporte 

à análise pretendida, atuando assim, como embasamento teórico essencial para o 

entendimento da estética híbrida que se configura nos dias de hoje. 

Entendendo as artes, de maneira geral, também como transmissoras das questões 

de seu tempo, em especial o teatro objeto de estudo dessa dissertação, indaga-se aqui 

sobre o que o teatro de hoje diz sobre ele e/ou qual tipo de teatro é produzido nos dias 

atuais. Um fator em comum entre alguns autores como David Harvey (2002), Frederic 

Jameson (2004), Guy Debord (1997), Jean Baudrillard (1991), Steven Connor (2000) e 

Zygmunt Bauman (1997) que estudam o pós-modernismo e a pós-modernidade é a 

aceitação de que vivenciamos um período de suspensão histórica, onde todos os traços e 
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estilos tão valorizados no modernismo parecem ter sido diluídos, amalgamados e 

descontextualizados. Adotando-se nessa investigação a ideia de tempo de “condição 

pós-moderna”, ou pós-modernismo, faz-se, também, necessário abordar o teatro 

produzido e pensado nesse período.  

Diante do exposto, a primeira questão a ser discutida seria o significado do 

próprio termo “contemporâneo” tão largamente utilizado por vários autores em suas 

publicações, mas que muitas das vezes se encontra impregnado da tentativa 

generalizante de contextualizar e situar todas as manifestações cênicas da atualidade.  

1.1- O “Contemporâneo” enquanto Espaço-Tempo 

A ideia de contemporâneo como sendo algo apenas restrito a uma época, 

vivenciado apenas nela e para ela, não é completamente suficiente e não se sustenta. É 

necessário perceber o tempo, os desmembramentos dos contextos afeitos a ele para 

precipitar-se, lançar-se frente a ele sem, contudo, perdê-lo de vista. Uma produção ou 

um pensamento teatral que não dialoga com outras áreas do conhecimento, que não 

reconhece, por exemplo, a cultura midiática como uma influência potencial na cena ou 

na vivência direta do próprio espectador certamente não poderia ser considerado como 

um teatro contemporâneo. 

Gerald Thomas, desde as suas primeiras encenações no Brasil até os dias de 

hoje, por exemplo, reconhece a cultura de mídia como um elemento indispensável em 

seus espetáculos, seja recorrendo diretamente a ela como em Esperando Beckett (2000), 

em que o desenvolvimento do enredo acontece dentro de um estúdio e de um programa 

de entrevistas para a TV, seja nas escolhas dos seus principais elencos, compostos com 

frequência ao longo de suas montagens no Brasil, por uma personalidade (ator, 

apresentador ou celebridade) de exposição pública na mídia televisiva 

Quando considero um teatro que dialogue e relacione-se com a cultura de mídia, 

não defendo um diálogo ou uma relação superficial que se atenha apenas ao real 

aparente ou aos emblemas da cultura midiática, mas sim a um diálogo “estranhado” no 

próprio sentido Brechtiano
7
 (o que se percebe mais claramente com Thomas em 

Esperando Beckett). Um diálogo que revele o que se “tenta esconder” dentro dessa 

                                                           
7
 Bertolt Brecht (1898-1956) teatrólogo alemão e criador do teatro épico defendia em suas encenações o 

efeito conhecido como “estranhamento”.  Esse efeito consistia na quebra da ilusão do real e na tentativa 

de revelar o que se mostrava realmente oculto.  
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relação existente entre mídia e teatro, o que está por trás das entrelinhas, um jogo de 

puro intelecto, ou em outras palavras, aquilo que é obscuro diante dos olhos. Essa 

relação pode ser definida nas palavras de Agamben (2009) da seguinte maneira: 

contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu 

tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. [...] 

Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa 

obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena 

nas trevas do presente. [...] perceber esse escuro não é uma 

forma de inércia ou passividade, mas implica uma atividade 

e uma habilidade particular que, no nosso caso, equivalem a 

neutralizar as luzes que provém da época para descobrir as 

suas trevas, o seu escuro especial, que não é, no entanto, 

separável daquelas luzes. (AGAMBEN, 2009, p.62-63). 

Um teatro que se assuma enquanto contemporâneo deve exercer continuamente 

a reflexão considerando justamente a dualidade das ações. A imagem quando acontece e 

se desenvolve dentro da cena, deve trazer em si a consciência de que não está ali por 

acaso, de não ser inocente, e alertar para a questão de que toda a imagem, assim como a 

própria cena, é uma construção consciente. Em Rainha Mentira (Queen Liar, 2007), 

objeto de análise e estudo de caso dessa dissertação, por exemplo, as imagens técnicas 

projetadas no ciclorama trazem como característica essa consciência de construção e de 

autoafirmação enquanto imagem. 

É o próprio conceito de contemporâneo, que segundo Agamben (2009), 

“fraturou as vértebras de seu tempo e percebeu a falha ou o ponto de quebra”. É no 

espaço dessa falha que o encontro dos tempos e das gerações deve acontecer. O 

contemporâneo como registro na cena teatral poderia ser reconhecido como um tempo 

constituído de “simulacros”
8
 constantes, onde com frequência, ficção e “realidade” 

encontram-se imbricadas, sem os contornos nítidos ou fronteiras aparentes. 

Em Rainha Mentira (2007), Thomas dialoga o tempo inteiro nesse espaço da 

“falha” preenchendo-o com o trânsito frenético entre ficção e realidade. Uma vez que 

assume ser o seu espetáculo uma analogia, e, portanto, “leitura” do texto clássico Rei 

Lear de William Shakespeare, mas declara em entrevista aberta a um canal de 

                                                           
8
 O filósofo Jean Baudrillard (1991) define o termo simulacro como sendo um espaço de simulação do 

real que se confunde à própria realidade. Para ele o simulacro é um signo que só se refere a si mesmo, 

uma construção artificial destituída de um modelo original. 
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informação e entretenimento da internet
9
, que a sua montagem é na verdade a trajetória 

familiar de sua mãe e a relação dela com a sua avó, portanto, um conflito real. Thomas 

durante todo o desenvolvimento do enredo imbrica a ficção com as “realidades” de sua 

família, criando assim, uma realidade cênica da ordem do visível apresentada diante do 

espectador como um organismo autônomo e uma possibilidade geradora de outras 

realidades que escapam do domínio do encenador, e propositalmente passam a pertencer 

ao intelecto e à subjetividade do espectador. 

Para de fato entrar numa categoria de tempo contemporâneo nessa sociedade 

midiatizada na qual nos inserimos, não se pode deixar de reconhecer, a importância da 

cultura digital (ou Cibercultura) como um território amplamente povoado pelos 

simulacros. Evocá-la, além de fazer referência a outras épocas não vividas, criando um 

diálogo construído sobre as obscuridades seria uma maneira possível para o teatro dos 

dias atuais. Situar-se sempre no meio da fratura do tempo. Ou, nas palavras de 

Agamben (2009): 

O contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o 

escuro do presente, nele apreende a resoluta luz; é também 

aquele que dividindo e interpolando o tempo, está a altura de 

transformá-lo, de colocá-lo em relação com os outros 

tempos, de nele ler de modo inédito a história, de „citá-la‟ 

segundo uma necessidade que não provém de maneira 

nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele 

não pode responder. (AGAMBEN, 2009, p. 72). 

Nesse sentido, de um teatro dito contemporâneo, não se espera respostas, ou se 

busca meios de “responder” aos seus próprios questionamentos, mas sim discussões, 

geração de dúvidas, criação de fraturas expondo as obscuridades de seu contexto sem a 

obrigação cartesiana de elucidá-las ou procurar respondê-las, mas unicamente torná-las 

visíveis diante dos olhos de seus espectadores. 

Considerando as colocações acima, um teatro que se intitule de contemporâneo 

ou reivindique para si uma epígrafe de “contemporâneo” deve apontar em seu 

pensamento, bem como produção e discussão, os fatores descritos por Agamben (2009) 

como intrínsecos em sua composição, uma vez que o termo “contemporâneo” não se 

resume apenas a designar os sinônimos como “hoje”, ou “de agora” ou até mesmo os de 

“dias atuais”. O contemporâneo aplicado à cena deve ser uma construção lógica, 

                                                           
9
 Para maiores detalhes ver entrevista nos anexos. 
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dialógica e reflexiva dos processos sociais, políticos e culturais que compõem o 

momento presente em constante diálogo com o tempo passado, para dessa forma, 

projetar-se num futuro possível. Construção de redes de informação, que Gerald 

Thomas, enquanto encenador em Rainha Mentira (2007) e em todos os seus espetáculos 

em solo brasileiro, executa, articula e orquestra de maneira exímia. Vê-se, contudo, 

diante do que já foi discutido e exposto acima, que nem toda a produção teatral 

realizada nos dias atuais pode ser considerada como contemporânea. 

1.2 A Pós-Modernidade enquanto Fenômeno Cultural 

Sendo a pós-modernidade a localização espaço-temporal contemporânea aos 

nossos dias, como considerada por alguns autores, convém abordar o que seria no 

âmbito cultural, as marcas desse período histórico. Nas palavras de Zygmunt Bauman 

(1997), sociólogo polonês, a pós-modernidade no contexto cultural se configura da 

seguinte maneira: 

A multiplicidade de estilos e gêneros já não é uma projeção 

da seta do tempo sobre o espaço da coabitação. Os estilos 

não se dividem em progressista ou retrógrado, de espaço 

avançado e antiquado. As novas invenções artísticas não se 

destinam a afugentar as existentes e tomar-lhes o lugar, mas 

a se ajuntar às outras, procurando algum espaço para mover 

por elas próprias no palco artístico notoriamente 

superlotado. Num cenário em que a sincronia toma o lugar 

da diacronia, a co-presença toma o lugar da sucessão e o 

presente perpétuo toma o lugar da história, a competição 

domina desde as cruzadas. Já não se fala de missões, de 

advocacia, de profetização, de uma e única verdade para 

estrangular todas as pseudoverdades. Todos os estilos, 

antigos e novos sem distinção, devem provar seu direito de 

sobreviver, aplicando a mesma estratégia, uma vez que todos 

se submetem às mesmas leis que dirigem toda a criação 

cultural [...](BAUMAN, 1997, p. 127-128). 

Dessa forma, a pós-modernidade reune os mais diferentes e múltiplos estilos, de 

forma a não haver mais nenhuma fronteira entre eles, mas sim, uma simultaneidade. 

Não há uma organização ou uma ordem de relevância, mas um apagar de fronteiras e 

uma desterritorialização. Tudo isso causa a ideia de perda da história, da dissolução de 

um sujeito centrado e predominância do pastiche. É como se o nosso sistema social 

perdesse a capacidade de reconhecer o seu próprio passado gerando uma eterna 
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conservação do presente, o aqui, o hoje e o agora. Tudo isso, sem nenhuma identidade 

ou definição segura. 

Gerald Thomas, enquanto um encenador atento, tanto à discussão das mídias 

quanto ao passado histórico do ocidente, principalmente no que diz respeito ao 

conhecimento acerca do modernismo europeu e da cultura pop americana, mistura essas 

épocas e contextos de maneira a aludir em cena à ideia de que constantemente nos 

repetimos. De que o passado, na verdade, não nos deixa, mas antes se desdobra em 

outras perspectivas se apresentando diante de nós com outras nomenclaturas, figuras ou 

princípios. Assim, desse modo, a estrutura será sempre a mesma que nos envolve, de 

maneira a mudar apenas o ponto de vista sobre quem vive e conta a narrativa. Em 

Rainha Mentira (2007), por exemplo, Thomas recorre à figura da biblioteca e dos livros 

para metaforizar a ideia da sociedade e do consumo de informação como um novo 

império que se sobrepõe no local do vazio que foi deixado pela torres gêmeas do WTC 

no atentado terrorista de 11de setembro de 2001.  

Segundo o filósofo francês Jean François Lyotard 
10

, o prefixo “pós” do pós-

moderno não está ligado a uma ordem de sucessão, de continuidade ou de repetição, 

mas é antes um processo em “ana”. Um processo de análise, analogia, de anamnese, que 

elabora, portanto, um esquecimento inicial. Diferentemente da modernidade que 

entendia a sucessão como uma constante superação da forma, a pós-modernidade se 

mostra pessimista e diacrônica quanto à sucessão. Ela seria o “intervalo” o espaço em 

trânsito que está em constante mutabilidade transformando as antigas formas, numa 

relação de consonância e dissonância com as novas formas, onde por sua vez, são 

gerados diferentes organismos híbridos. Em síntese, a realidade pós-moderna é uma 

realidade mediática (conseqüentemente fragmentada); é pós-advento do 

desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, e sua (exacerbada) produção de 

imagens concomitantemente ao desenvolvimento da informática, com as suas realidades 

virtuais e a sua velocidade de informação num “click”, torna-a tão efêmera, simulada e 

multifacetada como a própria virtualidade. 

 De acordo com Bauman (1997): 

Certamente, o mundo pós-moderno é qualquer coisa, menos 

imóvel ‒ tudo, nesse mundo está em movimento. Mas os 

                                                           
10

 In PAVIS, 2008: 75. 
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movimentos parecem aleatórios, dispersos e destituídos de 

direção bem delineada (primeiramente, e antes de tudo, uma 

direção cumulativa). É difícil, talvez impossível, julgar sua 

natureza “avançada” ou “retrógrada” uma vez que o 

interajustamento entre as dimensões espacial e temporal do 

passado quase se desintegrou, enquanto os próprios espaço e 

tempo exibem repetidamente a ausência de uma estrutura 

diferenciada. Não sabemos, com toda certeza, onde é “para 

frente” e onde é “para trás”, e desse modo não podemos 

dizer com absoluta convicção que movimento é 

“progressivo” e qual é “regressivo”. (BAUMAN, 1997, p. 

121-122). 

Nesse aspecto, como se pode observar, além de ser um tempo de presente 

contínuo e perpétuo, também parece ser um tempo em constante suspensão e dilatação. 

O tempo dentro de uma obra pós-moderna não obedece a um tempo cronológico, mas 

um tempo vindo do fluxo e da oscilação da própria vida. Diante dessas definições, um 

teatro tido como pós-moderno, ou de condição pós-moderna teria que responder a essa 

pulsão e fluxo. 

1.3 Um Teatro no Cruzamento de Culturas  

Como se pode observar ao longo da história, todo o desenvolvimento do teatro 

no ocidente está ligado diretamente ao binômio texto-cena/ literatura-teatralidade, desde 

os gregos até o modernismo. Dentro da condição pós-moderna também não será 

diferente. Um teatro que se propõe dialogar com esse fenômeno é descrito por Patrice 

Pavis (2008) da seguinte maneira: 

A relação do teatro ou da encenação pós-modernos com a 

herança clássica não passa, portanto, pela tomada ou pela 

rejeição de uma temática. Porém pela invenção de outro tipo 

de relação que poderíamos comparar com a memória do 

computador. Esse teatro pós-moderno, com efeito, é por 

assim dizer capaz de armazenar, de colocar na memória 

essas referências culturais que se reduzem, muitas vezes, a 

informações banais e repetitivas (linguagem da publicidade, 

da ideologia, da conversação corrente). Essa colocação na 

memória efetua-se através da repetição de patterns (padrões) 

sintáticos [...] por meio das retomadas de frases [...] ou por 

meio de ações. [...] Qualquer nova informação é 

imediatamente comparável àquelas formulas rapidamente 

colocadas na memória e disponíveis a qualquer momento. 

(PAVIS, 2008, p. 73-74). 
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Um teatro que se apresente como “pós-moderno”, na concepção de Pavis (2008), 

não se restringe e nem se encontra limitado a uma leitura “ideológica” do texto escrito, 

de uma fabulação ou até mesmo do próprio mundo. Mas antes, experimenta e esgota 

“soluções” possíveis para o texto, criando outros sentidos. Esse teatro não se aceita 

como produto de um texto escrito e nem se apresenta com interpretações de um mundo 

dado, mas sim, como uma prática significante que é capaz, de entre outros elementos, 

possuir um texto lingüístico. O texto teatral passa a ser trabalhado a partir da 

disponibilidade às informações na possibilidade de criar perguntas e sugerir dúvidas, 

uma série de sentidos que se contradizem e que se complementam. 

 Se levarmos em consideração a declaração de Thomas sobre Rainha Mentira 

(2007) ser uma leitura particular e individual do texto clássico de Shakespeare, 

percebemos os elementos chave da tragédia como: o drama familiar, a figura de um 

monarca (nesse caso uma rainha) e a ideia de que a velhice não traz maturidade e nem 

nos torna seres melhores. Mas o encenador consegue ir além a partir do momento que 

reúne as mais variadas informações, referências e soluções para a sua leitura do clássico 

e instaura com elas uma nova inscrição, um outro texto que interroga, sugere dúvidas e 

questionamentos que transcendem as duas obras (a sua e a do próprio Shakespeare). 

Pavis (2008), ainda observa que nesse tipo de teatro há uma recusa de 

hierarquização dos sistemas cênicos, bem como, uma negativa da emissão de um juízo 

de valor dos mesmos. Nessa perspectiva todos os elementos são enunciadores que 

contribuem para uma pluralidade de significados. Ora, as vanguardas russas foram as 

primeiras a experimentar exaustivamente essa não hierarquia ou separação dos sistemas 

cênicos, mas foi apenas nas últimas décadas do século XX que essa prática tornou-se 

corriqueira no teatro europeu e norte americano, até finalmente, configurar-se enquanto 

um traço característico do teatro dito de condição pós-moderna. Com o texto relegado à 

condição de “apenas mais um” elemento, a fabulação também saiu do primeiro plano e 

o ritmo, assim como a paródia passaram a ter uma maior exploração, atingindo uma 

significação considerável na qual os outros elementos acabam por se encaixar e se 

inserir.  

A teatralização e a enunciação cênica passam a ser as ferramentas elementares 

do teatro de condição pós-moderna. É a partir da observação analítica e sob a 

perspectiva do desenvolvimento da cena, que o texto ou a fabulação (quando existir) 
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serão desenvolvidos. A cena passa a abrir-se sobre ela mesma e a partir de sua própria 

realidade discute o seu existir, sua necessidade e importância frente à própria noção de 

teatro e construção (ou desconstrução) do mundo. Segundo Pavis (2008), o pós-

modernismo: 

[...] não aprova mais a necessidade de negar uma 

dramaturgia ou uma concepção de mundo (como fazia ainda 

o teatro do absurdo, por exemplo); ele se dedica a efetuar a 

sua própria desconstrução como método para inscrever-se, 

não mais numa tradição temática ou formal, mas na auto-

reflexão, no comentário de sua enunciação e, assim sendo, 

no seu próprio funcionamento; como se todos os conteúdos e 

formas não mais tivessem qualquer importância aos olhos da 

consciência do funcionamento, da enunciação, da ordem do 

discurso dos artistas. (PAVIS, 2008, p. 72). 

Ao mesmo tempo em que dialoga com diversas, múltiplas e possíveis linguagens 

o teatro parece constantemente falar sobre si próprio, uma “metacanibalização” (Pavis, 

2008) de sua linguagem e dos múltiplos estilos. É como se a própria teatralidade 

estivesse agora redescobrindo uma liberdade ou um mundo novo. Frente a essa 

retomada, os artistas de teatro também ganham uma maior autonomia no seu discurso.  

A metacanibalização aparece nas encenações de Thomas, desde as suas 

primeiras encenações no Brasil até os dias de hoje, como um elemento frequente e 

característico da cena, que por sua vez, além de falar e discutir a própria cena teatral no 

momento em que ela ocorre − em Rainha Mentira há um exemplo disso que discuto no 

terceiro capítulo − constantemente refere-se a outras cenas e outras produções suas num 

exercício constante de se autoreferenciar se metacanibalizando.  

Não há mais a figura de um autor supremo e alheio ao processo de encenação 

para escrever os textos e nem tão pouco a existência obrigatória de personagens com 

uma vida previamente estabelecida, a qual os atores (principalmente) manipulam como 

se fossem meras testemunhas oculares, mas sim um discurso de ordem biográfica e 

pessoal que emana dos corpos que se posicionam e se assumem na cena. O teatro de 

condição pós-moderna nada afirma, também não comete radicalidades, mas antes adota 

uma postura não panfletária de desilusão frente o mundo que se propõe destacar. Nas 

palavras de Pavis (2008) o procedimento adotado é o seguinte: 
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O pós-modernismo abstém-se de qualquer radicalidade e de 

qualquer negação; pilha estilos precedentes para deles extrair 

o que lhe convém no momento; recusa-se aquilo que rotula 

de unilateralidade de uma leitura ou o discurso monolítico de 

uma encenação; relativiza qualquer interpretação, propõe 

pistas de sentido que se contradizem ou se neutralizam. 

(PAVIS, 2008, p. 76). 

Na era da internet, com suas múltiplas janelas de navegação e serviços de mídia 

oferecidos pelos computadores domésticos, conectados a uma velocidade submetida 

apenas aos “cliques” dos mouses, o modo de percepção e apreensão do mundo sofreu 

um maior deslocamento. A percepção deixa de ser linear-sucessiva (um resquício da 

influência da literatura e da pintura clássica) e passa a ser simultânea, multifocal, pronta 

para responder aos estímulos dos pop-up‟s e dos utilitários dos computadores, uma 

característica da pós-modernidade. Porém, essa percepção multifocal não se aprofunda, 

ela não é condicionada ao esmiuçar, mas rapidamente entender e responder ao estímulo, 

sendo descartada logo em seguida. 

Para o dramaturgo alemão Hans Thies Lehmann (2007) a consciência dessa 

percepção alterada é o grande diferencial do teatro dentro da condição pós-moderna. O 

reconhecimento e o entendimento da organização dessa percepção servem como 

elementos norteadores, tanto para quem faz e pensa o teatro, como também para quem o 

assiste e participa dele enquanto espectador. 

1.4 Pós-Modernos, Pós-Dramáticos, ou Simplesmente Pós? 

Lehmann (2007) faz uma análise minuciosa acerca do teatro produzido na 

contemporaneidade, porém, não endossa a nomenclatura de um teatro pós-moderno, 

mas antes chama esse teatro de pós-dramático. De acordo com ele, a insígnia do pós-

dramático, entre outras coisas, sinaliza primeiramente uma inter-relação de teatro e 

texto. Para ele, muitos dos traços da prática teatral, considerados a partir dos anos 70 

como sendo de caráter pós-moderno não atestam de modo algum um afastamento 

significativo e representativo da modernidade, mas apenas das tradições da forma 

dramática. 

Para o dramaturgo e teórico alemão, teatro pós-moderno e teatro pós-dramático 

podem ser duas manifestações completamente distintas. Uma prática teatral pode ser 

pós-dramática, mas não necessariamente pós-moderna, ou vice e versa. O fato é que 
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ambas se situam dentro do que conhecemos como contemporaneidade (Agamben, 2009) 

e que também, de uma forma ou de outra, estão ligadas a esta pesquisa. Por isso, faz-se 

necessário discutir o entendimento acerca dessas terminologias utilizadas (pós-

dramático e pós-moderno) e suas devidas aplicações. Segundo Lehmann (2007): 

Fala-se em teatro pós-dramático como uma forma além do 

drama, pós a forma dramática. Não necessariamente ele seria 

pós-moderno.  Os membros ou ramos do organismo 

dramático, embora como um material morto, ainda estão 

presentes e constituem o espaço de uma lembrança em 

irrupção. A arte simplesmente não pode se desenvolver sem 

estabelecer relações com formas anteriores. O que está em 

questão é apenas o nível, a consciência, o caráter explícito e 

o tipo específico dessa relação. (LEHMANN, 2007, p. 34).  

Aqui o prefixo “pós” não se apresenta como ideia de uma sucessão, ou de uma 

hierarquia, mas antes nesse caso, reitera uma ideia de que a arte não pode, ou melhor, 

não se desenvolve sem estabelecer relações com as formas anteriores a ela. Nesse caso 

para Lehmann (2007) o que está em questão seria apenas o nível, a consciência e o 

caráter explícito e o tipo específico dessa relação. 

Uma coisa é inegável, os modernistas ensaiaram de todas as formas uma 

dissociação entre drama e teatro/texto e cena, mas apenas na contemporaneidade essa 

realidade se torna possível. Nas formas teatrais ditas “pós-dramáticas”, o elemento texto 

(quando há e se for encenado) é concebido, também, como mais um elemento de 

composição. Nessa forma de teatro, defendida por Lehmann (2007), tanto o texto teatral 

(predeterminado, por escrito ou oralmente) e o “texto” da encenação (atores, luz, 

espaço, sonoridades, etc.) encontram-se em uma nova perspectiva da ordem do 

espetacular. Nesse sentido, o elemento texto se torna muito mais presença e 

“experiência partilhada” (DA COSTA, 2009) do que propriamente representação e 

produto final. 

O teatro pós-dramático, segundo Lehmann (2007), transcende a própria ideia de 

representação para se tornar um espaço de liberação de energias. Ele se desobriga das 

questões essenciais da comunicação e de mercado pela valorização excessiva do 

processo, da criação pura e simples ainda in loco. Frente à anarquização de todos os 

elementos da linguagem, ele parece conter o frescor de um primitivismo tardio, se 
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analisado sob a ótica do modernismo, e também, um primitivismo precoce, se encarado 

como resultado da condição pós-moderna. 

Como o teatro na pós-modernidade passa a dialogar com outras áreas e cada vez 

mais estreitar as suas fronteiras, a cena teatral passou a estabelecer conexões com a cena 

cinematográfica, com as imagens da publicidade e da propaganda e com a sociedade 

midiática de maneira geral, de forma que esses elementos se tornaram senão 

constituintes, motivadores, e também participantes das encenações de maneira antes 

nunca pensada. Para Lehmann (2007) a (des)hierarquização dos signos teatrais criou a 

possibilidade de atribuição do papel de dominante a outros elementos exteriores ao 

“logos” dramático e da linguagem teatral. No lugar de uma dramaturgia centrada num 

texto, temos uma dramaturgia visual amparada pelos desenvolvimentos midiáticos. 

Essa visualidade cênica não se desobriga de ser meramente ilustrativa, mas antes 

desdobra sua própria lógica. 

A libertação da teatralidade do drama no teatro potencializou não apenas a sua 

abertura e extensão às outras linguagens, mas também, modificou a lógica da percepção 

contemporânea e consequentemente a própria noção de recepção da seguinte forma: 

O teatro pós-dramático enfatiza o inacabado e o intangível a 

ponto de criar sua própria fenomenologia da recepção. 

Caracterizada pela superação dos princípios da mimese e da 

ficção. Como acontecimento concreto produzido no instante, 

a representação modifica fundamentalmente a lógica da 

percepção e o status do sujeito dessa percepção. Visão 

Vedora – nada se transmite ou se reproduz. Porque nada 

pode ser transmitido ou reproduzido. A visão vedora 

acompanha o surgimento do visto e do vedor que está em 

jogo no acontecimento da visão, do tornar-se visível e do 

fazer visível. (LEHMANN, 2007, p. 162). 

Diferentemente do que acreditam e postulam alguns acerca de um teatro com 

uma função “pedagógica”, um teatro responsável pela educação moral e intelectual do 

espectador, o teatro de estética pós-dramática não reitera esse pensamento, antes exige 

do espectador uma nova postura frente à criação, quase sempre inacabada (sem esgotar-

se em si própria). Uma postura intelectual e sinestésica que possibilite uma imersão e 

não mais uma identificação sentimental ou de ordem catártica, mas antes, exige do 

espectador uma atitude de diálogo, também, com a própria tradição teatral. Instaura-se a 
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possibilidade de um “jogo” com o espectador semelhante ao famoso enigma da esfinge: 

“decifra-me ou te devoro”. 

De repente pode ser exigido desse espectador um perfil muito mais próximo do 

internauta com sua capacidade de criar links do que de um que deseje acompanhar uma 

linha narrativa linear. Na verdade, a exigência vai além, esperando do espectador que 

domine e mantenha as duas percepções em constante diálogo e em graus variados e 

distintos. Dessa maneira, me parece que o sujeito deva colocar-se em um tipo de 

simulacro, forjado de acordo com a sua particular recepção. A cena proposta por 

Thomas em Rainha Mentira (2007), por exemplo, exige do espectador a todo o 

momento um grande e constante número de referências que vão da literatura ocidental à 

vida “real” particular e privada do encenador, misturados a eventos da política 

internacional, passando pelas mais variadas áreas de conhecimento do espectador sem 

eleger hierarquias ou sincronicidade, mas antes surgem, na cena, de maneira simultânea 

como uma nuvem de tags nos quais o espectador deve estar atento e criar ele próprio os 

seus links, sendo ele, o único responsável pela recepção e entendimento do enredo. 

Quão vasto for o banco de referências do espectador, múltipla será a sua capacidade de 

criar links e produzir sentido. Sendo assim, Lehmann (2007) coloca esse processo da 

seguinte maneira: 

somente o teatro pós-dramático explicitou o campo do real 

como permanentemente co-atuante, tomando-o de modo 

factual, e não apenas conceitual, como objeto não só da 

reflexão, mas da própria configuração teatral. [...] no teatro 

pós-dramático do real o essencial não é a firmação do real 

em si, mas sim a incerteza, por meio da indecidibilidade, 

quanto a saber se o que está em jogo é realidade ou ficção. É 

dessa ambigüidade que emergem o efeito teatral e o efeito 

sobre a consciência. [...] O teatro é uma prática artística que 

particularmente obriga a considerar que não há qualquer 

limite seguro entre o campo estético e o não estético. 

(LEHMANN, 2007, p. 163-164, 165). 

Na verdade, essa recorrência do “real” na encenação pós-dramática não é 

aleatória nem uma forma de evocar um espaço de referência, mas sim um elemento 

utilizado como autoreflexão, que de acordo com o dramaturgo, proporciona pensar o 

valor, o lugar e o significado do elemento extra-estético no estético, realizando dessa 

maneira, um deslocamento do seu conceito.  
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No caso, quando Thomas afirma que Rainha Mentira (2007) é um espetáculo 

autobiográfico, ele utiliza a própria narrativa familiar para autorefletir e analisar a sua 

própria condição, organizando e articulando de maneira artística (portanto, artificial) e 

estética, sua própria existência e o seu lugar (consequentemente, também o dos seus 

parentes envolvidos no enredo) na ocupação do mundo. 

Em linhas gerais, é possível sintetizar a estética pós-dramática como sendo 

aquela que tenta tirar do teatro a ideia de “representação” e propõe em seu lugar 

experiências do real (espaço-tempo-corpo) que são imediatas. Seria na verdade a 

intensidade da premissa básica do fenômeno teatral: a efemeridade do aqui e do agora. 

Nesse sentido, todos vivenciam o imediatismo e a fugacidade das experiências 

compartilhadas entre atores-espectadores, atores-atores, espectadores-espaço e o tempo 

do acontecimento. 

Dessa maneira, o pós-dramático não visualiza a cena ou o espetáculo como uma 

obra, mas tudo passa a ser transformado em acontecimento. No momento em que as 

pessoas ocupam o espaço destinado à encenação, o próprio espaço se torna parte do 

mundo, oferecendo a todos uma experiência essencialmente imagética-espacial.  

Percebe-se que a pós-modernidade não pode ser entendida como uma cesura 

histórica da modernidade, mas antes uma nova maneira de se relacionar com ela. Da 

mesma forma, espera-se que o pós-dramático também seja uma maneira de relacionar-se 

com as diferentes linguagens e os elementos do que convencionou-se chamar de teatro 

dramático.  

 Acontece ainda que na estética pós-dramática todos os elementos da encenação 

passam a ser questionados, revisitados e formatados a partir da relação desenvolvida 

unicamente pela teatralidade. Texto, espaço, tempo e corpo são discutidos a partir de 

seu posicionamento na cena e decupados como organismos autônomos que se 

relacionam entre si. O estudo, a operacionalidade e a veiculação das mídias, bem como 

a relação desenvolvida entre elas e os elementos da cena também são levados em 

consideração. Lehmann (2007) observa o seguinte fator: 

Agora existem lado a lado: um teatro de imagens, que na 

linha de tradição da obra de arte total adota todos os 

registros das mídias; um ritmo de percepção altamente 

intensificado, segundo o modelo da estética de vídeo, mera 
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presença do ser humano, sempre parecendo lenta em termos 

comparativos; o jogo com a experiência do conflito entre o 

corpo presente e a manifestação imaterial de sua imagem 

dentro da mesma encenação. (LEHMANN, 2007, p.368). 

Dentro das múltiplas possibilidades, oferecidas, pela cena híbrida e midiatizada 

de condição pós-dramática, encontra-se a possibilidade de duplicação e ampliação dos 

corpos dos participantes. O corpo vive plenamente uma duplicidade entre ausência e 

presença intensificada. Esse é um teatro que ao mesmo tempo em que acontece uma 

cena apresentada diante do espectador, os outros elementos da linguagem cênica, podem 

estar sendo evocados pelo poder da imagem. Esta relação pode acontecer de maneira 

sincrônica, diacrônica, convergente, divergente e aleatória, mas não deve ser 

posicionada de maneira linear.  

A relação entre mídia e cena, dentro dessa condição pós-dramática, não deve 

estar livremente organizada de forma narrativa, com a motivação única de contar uma 

história, mas citando Agamben (2009), essa relação deve “flertar com o obscurantismo”. 

Devendo deixar claro que a possibilidade que se apresenta será sempre duvidosa. Para 

Lehmann (2007) o que acontece nessa relação é a seguinte constatação: 

O predomínio do drama e da ilusão migra para as mídias, 

enquanto a atualidade da representação se torna o novo traço 

dominante do teatro. Evidencia-se que a chance do teatro 

pós-dramático não é a imitação da estética das mídias nem a 

simulação, mas o real e a reflexão. Como máquina de 

imagem, sua possibilidade específica de reprodução da 

realidade é radicalmente limitada, mas como discurso, ele 

realiza um procedimento insubstituível. (LEHMANN, 2007, 

p. 371). 

Sendo assim, o suporte midiático nessa produção de teatro, não obedece à 

função de registro ou videografismo, nem tão pouco tem a pretensão de se desenvolver 

como um “cinema” dentro da cena teatral, mas se funde à cena num processo de 

hibridização consistente, como por exemplo, em Rainha Mentira (2007) como veremos 

adiante. Nesse espetáculo cena e projeção se complementam desde os primeiros 

instantes do espetáculo e permanecem dessa maneira até a última cena. O organismo 

híbrido característico dessa condição, constantemente configura imagens que não 

pertencem fronteiriçamente ao reino de nenhuma das duas linguagens, mas antes 

figuram como Paisagens Visuais. Uma contra corrente ao fluxo imagético da 



33 
 

propaganda, da publicidade e do videoclipe. As imagens suscitadas por esse híbrido são 

imagens que requerem um outro tempo de leitura e exigem do espectador uma 

capacidade e clareza onde o interessante não é a pura exibição da imagem em sua forma 

em si, mas as suas ligações 

1.5 Cena e Mídia no Contexto Pós-Dramático 

O processo de relacionar-se com as mídias no teatro de condição pós-dramática, 

não se resume apenas ao ato de trazê-las para a cena, como querem acreditar alguns. O 

que se propõe na cena pós-dramática são ligações indissociáveis e pontos de contato 

praticamente invisíveis ao espectador, de forma tal, que a dramaturgia do visual esteja 

perceptivelmente nítida e se estabeleça uma escrita da imagem-tempo. É essa escrita da 

cena que passa a configurar esteticamente como paisagem ou paisagem visuais. Mais 

adiante, no terceiro capítulo, analisarei detalhadamente essa relação cena-mídia no 

espetáculo Rainha Mentira (2007). 

Como vivemos imersos numa cultura da visualidade e da sociedade da imagem e 

do espetáculo, é natural que o contexto das visualidades seja também trazido para o 

teatro da contemporaneidade. Porém, não é uma visualidade fetichista, inocente ou 

contemplativa, mas sim uma visualidade reflexiva, que atua como agente mediadora das 

relações sociais, tal como dizia Debord (1997), lembrado por Lehmann (2007): 

[...] a teatralização perpassa toda a vida social, a começar 

pelas tentativas individuais de gerar/forjar por meio da moda 

um Eu publico: culto da auto-representação e da 

automanifestação mediante sinais da moda e outros que 

devem atestar um modelo do Eu diante de um grupo ou 

mesmo da multidão anônima. Ao lado da construção exterior 

do indivíduo se encontra a autodemonstração de identidades 

específicas de grupos ou gerações, que por falta de discurso, 

ideologias ou utopias se representam como fenômenos 

organizados de modo teatral. [...] O dado fundamental da 

sociedade ocidental é que todas as experiências humanas 

estão associadas a mercadorias, ou seja, ao seu consumo ou 

à sua posse, e não há um discurso. A isso corresponde a 

civilização da imagem que sempre aponta tão somente para 

uma sucessão de imagens. Guy Debord viu despontar como 

sociedade do espetáculo. (LEHMANN, 2007, p. 424). 

Ao falar sobre as mídias e a produção de imagens no teatro, o teórico alemão 

questiona acerca do fascínio exercido pela imagem, da atração e do fascínio que as 
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mesmas exercem, mas em seguida atenta para o fato de que as imagens são 

“extraviadas” da vida real, uma herança da fotografia, e que sua aparente realidade está 

presa a algo que possibilita prazer ao olhar. 

Aproveitando a resposta de Lehmann (2007), sigo o seu raciocínio apontando 

para o fato de que na pós-modernidade, com a crise do sujeito e o apagamento da 

própria noção da história (JAMESON, 2004), as imagens conservam ainda de forma 

resistente a crença modernista de que são de fato extraídas de uma realidade conhecida, 

onde a interferência do homem se faz de maneira muito sutil. Essa ideia possibilita a 

aceitação da imagem enquanto um documento fidedigno do mundo conhecido. Por isso, 

talvez, o apego à imagem proporcionado por resquícios do paradigma fotográfico. 

É, contudo, necessário atentar para o fato de que as imagens são elas próprias, 

verdadeiras fontes de ilusão, principalmente no mundo digitalizado de hoje. Na era dos 

pixels a matéria prima da imagem (ou o seu referente) deixa de ser a realidade aparente, 

e passa a ser uma realidade matemática e binária das matrizes dos próprios pixels. Dessa 

forma, e por isso é que a cultura da condição pós-moderna é por alguns autores, 

considerada como “esquizofrênica”. Por isso, agarra-se aos lampejos da “realidade” 

aparente, ou o que sobrou dela, emanados das imagens. De acordo com Lehmann 

(2007): 

Sob essas condições, o teatro pós-dramático tenta escapar da 

multiplicação das “imagens”, nas quais afinal de contas se 

baseiam todos os espetáculos; ele se torna “imperturbável”, 

“estático”, oferece imagens sem referência e deixa o 

dramático para as imagens de violência e o conflito das 

mídias, quando não se apropria delas para fazer paródias. 

(LEHMANN, 2007, p.423-424). 

Um teatro que se proclame de ordem pós-dramática, para Lehmann, deve 

apresentar em si uma “estética do risco”. Essa característica deve compreender a 

capacidade que o teatro tem de abrir e proporcionar para o outro que ali se encontra (o 

espectador e também o próprio ator), a possibilidade de experiência e de liberação de 

energias. Mais do que qualquer outra manifestação artística, o teatro pós-dramático 

parece “brincar” com os limites sociais e éticos uma vez que a forma de percebê-lo não 

se encontra mais na esfera da comunicação, mas da imersão pessoal frente à realidade 

que se apresenta e na eminência do “agora”. 
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O teatro pós-dramático procura estar constantemente numa situação de 

provocação. Esse ato deve estar contido em sua forma, em seus temas e na própria 

maneira como ele aborda o público. O espectador acostumado às imagens da mídia, 

durante o dia-a-dia, deve, frente a um espetáculo pós-dramático, ser perturbado por 

todos os elementos da linguagem teatral que ali se apresentam. A realidade possível de 

ser vivenciada é no exato momento aquela proporcionada pela cena. Ou ainda, nas 

palavras do autor alemão: 

Na época da racionalização, do ideal do cálculo, da 

generalizada racionalidade do mercado, cabe ao teatro o 

papel de, por meio de uma estética do risco, lidar com afetos 

extremos, que sempre incluem a possibilidade da dolorosa 

quebra do tabu. Essa quebra ocorre quando os espectadores 

são expostos ao problema de reagir aquilo que se passa 

diante deles de modo que não mais exista a distância segura 

que parece garantir a diferença estética entre a sala e o palco. 

[...] faz parte da concepção do teatro engendrar um terror, 

uma violação de sentimentos, uma desorientação que, por 

meio de procedimentos supostamente “amorais”, 

“antissociais”, “cínicos”, faça o espectador se deparar com a 

sua própria presença sem tirar dele o humor, o choque do 

reconhecimento, a dor, a diversão, que são motivos pelos 

quais nos encontramos no teatro. (LEHMANN, 2007, 

p.427). 

1.6 A Rapsodização do Drama 

Todo o estudo, a pesquisa e as formulações de Lehmann (2007) sobre a condição 

estética do teatro na contemporaneidade parte principalmente da ideia de crise da forma 

dramática e da separação-cisão entre drama e cena. As teorias do ensaísta e professor de 

literatura Peter Szondi sobre uma “crise no drama”
11

 influenciaram o autor alemão de 

tal maneira, que ele assume sua tese reiterando essa crise e decretando a 

“impossibilidade” e a insuficiência de comunicação da forma dramática frente ao sujeito 

contemporâneo. 

Em dissonância com a teoria de Szondi (2001) acerca da separação-cisão total 

entre drama e cena na contemporaneidade, o dramaturgo Jean Pierre Sarrazac (2002) 

observa com cautela e desconfiança a suposta “erradicação” do drama na cena 

contemporânea e ratifica ainda mais a sua importância frente à pós-modernidade. Para 

                                                           
11

 SZONDI. Peter. Teoria do Drama Moderno (1880-1950). São Paulo-SP, Cosac e Naify, 2001. 
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Sarrazac (2002) o teatro se configura como “rapsódico” e não pós-dramático. Ele 

entende que nessa forma de rapsódia
12

 o drama entra em contato com o épico. Então há 

um amálgama composto de momentos dramáticos e fragmentos narrativos que passam a 

constituir o cerne das montagens. Ele não entende a escrita dramática como sendo 

estática e impossibilitada das contaminações do tempo e da época, mas acredita em uma 

dramaturgia em constante fluxo de passagem e de trânsito. 

Nessa dramaturgia das “limiaridades” todas as idiossincrasias da nossa vida, 

“real” e imaginária, se fazem presentes e expostas em simultaneidade como um antídoto 

à crença linear do nosso destino. Um reflexo da época o que nas palavras do autor se 

apresenta da seguinte forma: 

Nesta nova perspectiva, a escrita “dramática” apresenta-se 

como um espaço de tensões, de linhas de fuga, de 

transbordamentos. Transbordamento do dramático pelo 

épico e/ou pelo lírico; livre jogo de contrários. A forma 

dramática deixaria, assim, de ser objeto, contrariamente ao 

que escreve Szondi, de tentativas e de preservação ou de 

soluções, mas estaria, permanentemente a ser (re) 

transbordada ‒, ou seja, (re) abordada de acordo com a 

expressão cara a Pirandello, com “o sentido do contrário”. 

(SARRAZAC, 2002, p.229). 

Esses transbordamentos do dramático por outras fontes literárias e de gêneros 

textuais distintos podem ser percebidos em Rainha Mentira (2007) de duas maneiras: a 

primeira seria genérica, se entendermos a necessidade do espetáculo como sendo pura e 

simplesmente a “analogia” de Thomas para uma leitura particular da tragédia 

shakespeariana Rei Lear (1608). Se entendermos isso, o próprio espetáculo do 

encenador (re)aborda e (re)transborda o texto já existente. A segunda maneira para 

analisarmos Rainha Mentira como uma dramaturgia de sucessivos e constantes 

transbordamentos, seria uma dissecação completa de seu enredo e a maneira como o seu 

texto se encontra escrito, ou melhor, narrado. A transcrição literal e livre do espetáculo 

de Thomas que se encontra em anexo nesse documento apresenta uma estrutura bastante 

costurada por referências e gêneros textuais narrativos, épicos, líricos, cotidianos e até 

                                                           
12

 Jean Pierre Sarrazac (2002) toma como empréstimo o termo rapsódia que seria o nome dado a certas 

composições musicais e poéticas. Essas obras geralmente se caracterizam por apresentar uma forma livre, 

que permite a intrusão de outras formas. Na Grécia antiga, dava-se o nome de rapsódia a um poema épico 

para ser recitado. 
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mesmo da ordem do banal, de maneira a prevalecer uma fluência (ou a incapacidade 

dela) da fala e do pensamento. 

No sentido como é posta a ideia de dramaturgia por Szondi (2001), e reforçada 

por Lehmann (2007), esta dramaturgia não consegue mais representar o mundo de 

maneira ampla. Sarrazac (2002), porém, atesta que a dramaturgia em si não é uma 

forma engessada, presa e estática, ela encontra algumas linhas de fuga, cria “fendas” e 

consegue escapar de um formato fixo, de se deter sobre um único assunto ou 

simplesmente de se tornar uma autarquia, mas antes acompanha o ritmo e a pulsação de 

seu tempo. Dessa forma, as peças, as fabulações e os enredos deixariam de ser blocos 

sólidos e lineares (em forma e em conteúdo), onde cada um tivesse marcadamente um 

estilo, mas passariam a se entrecruzar e a “se contaminar”. A forma dramática, 

costurada pela épica e entrecortada pelo romance cria uma maneira caleidoscópica de 

sustentação fabular. Seria a manutenção contemporânea do “contar uma história”. Essa 

seria uma das principais características da rapsodização da cena. De acordo com 

Sarrazac (2002), a rapsodização do teatro tem como princípios: 

[...]recusa do “belo anima” aristotélico e escolha da 

irregularidade; caleidoscópio dos modos dramático, épico e 

lírico; reviravolta constante do alto e do baixo, do trágico e 

do cômico; junção de formas teatrais e extrateatrais, 

formando o mosaico de uma escrita resultante de uma 

montagem dinâmica; passagem de uma voz narradora e 

interrogante, que não poderíamos reduzir ao “sujeito épico” 

szondiano, desdobramento (nomeadamente em Strindberg) 

de uma subjetividade alternadamente dramática e épica. 

(SARRAZAC, 2002, p. 229-230). 

Essa rapsodização, ou “pulsão rapsódica” nada mais é na pós-modernidade que 

os mecanismos de colagem, justaposição, pastiche e a esquizofrenia na construção de 

um enredo e que por sua vez “escoa” pela própria cena. Para Sarrazac (2002) essa 

pulsão rapsódica não quer dizer abolição e nem neutralização do elemento drama, mas 

na verdade é antes um “jogo” múltiplo de aposições e de oposições aos modos 

dramático, lírico, épico e até mesmo o argumentativo e também dos “gêneros” grotesco, 

patético, farsesco e trágico.  

O pesquisador Alex Beigui (2006), em sua tese de doutorado denomina esse 

procedimento de “apropriação cênica”. A apropriação cênica seria o processo através do 
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qual são estabelecidas conexões com um determinado texto, com o contexto de 

elaboração desse texto e os seus efeitos ressonantes no processo criativo do encenador, 

além de atualizá-lo instantaneamente no contexto da encenação. Esse modelo 

apropriativo de concepção dialoga diretamente com a capacidade que a obra tem de 

alimentar o universo criativo do leitor-encenador. No entendimento de Beigui (2006), 

“o teatro que se apropria de textos literários passa a ser um discurso sobre a realidade 

textual que lhe é apresentada alusão, ilusão, culto e desvio. Só por meio do 

acompanhamento desse movimento (culto e desvio) podemos aprender as proposições e 

redes e sentidos textuais-teatrais envolvidas na passagem da obra à cena (BEIGUI, 

2006, p.37).  

Quando Gerald Thomas diz que Rainha Mentira é uma alusão à tragédia de 

Shakespeare, ele estabelece suas próprias conexões com ela, com o universo e a época 

do autor, com tudo aquilo que esse universo e obra remetem ao seu enquanto leitor-

encenador e deixa que essas interferências penetrem a sua vida intelectual, sentimental, 

pessoal e profissional e busquem referências particulares. A partir daí podemos ver em 

cena no espetáculo Rainha Mentira a alusão ao Rei Lear, o culto e o desvio completo da 

obra. É justamente, nesse espaço de movimento entre culto e desvio, conforme afirma 

Beigui (2006), que se situa o espetáculo e consequentemente as suas interligações, 

sustentações e referências. A encenação aqui estaria localizada na forma produtiva de 

espaçar, (re)criar e recortar o próprio texto. Quando se fala em transgressão de um 

fabulismo linear e em uma recusa a contar uma história, Sarrazac (2002) aponta que a 

maneira de realizar tal procedimento, sem cair no comum, é justamente abordar a 

história, a fábula ou o enredo pela “periferia” da seguinte maneira: 

Abordar a história pela base, e abordá-la indiretamente, já 

não através dos seus heróis ou através dos lugares e das 

datas que oficialmente se consagrou, mas através dos seus 

teatros esquecidos, dos seus cidadãos passivos, sem nome e 

sem futuro, dos jacentes da história, do povo nos seus limbos 

mundiais, é precisamente esta a experiência, completamente 

na linha brechtiana, dos dramaturgos dos nossos dias [...] 

despedir o indivíduo mundialmente histórico em benefício 

dos anônimos do povo; preferir a um conflito dramático 

hierarquizado onde, inevitavelmente, as personagens 

populares são relegadas para a periferia, uma estrutura em 

favor da qual se instauram relações capilares entre o superior 

e o inferior, o grande e o pequeno, entre o que era tido como 

significativo e o que se pensava ser insignificante, entre a 
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prosa da história e o acontecimento memorável: através 

destes gestos decisivos define-se uma nova dramaturgia 

histórica. (SARRAZAC, 2002, p.201-202).  

Ora, a contemporaneidade trouxe para o centro da discussão, pela primeira vez, 

as margens e as minorias culturais, sociais e políticas fragmentando assim a própria 

noção de poder. Esse por sua vez não é legitimado por uma única pessoa ou classe 

dentro da cultura pós-moderna, mas encontra-se difuso e descentralizado. Dessa 

maneira, ao ser contada uma história em cena de forma rapsódica, deve ser levado em 

consideração não o ponto de vista dos personagens principais, de uma hierarquia social 

ou de grandes temáticas universais, mas os marginais e os personagens periféricos, onde 

os conflitos individuais de cada um deles devem ser potencializados de maneira não 

hierárquica, mas diacrônica, sendo distribuída em “redes” de maneira a criar sempre 

uma repetição e justaposição dessas histórias evitando constantemente a progressão 

linear. De acordo com Sarrazac (2002): 

As grandes narrativas orais, as narrativas fundadoras, os 

mitos, calaram-se. Vivemos os tempos de saturação, onde se 

tornou impossível retomar qualquer discurso de verdade ou 

de exemplo [...] A única possibilidade de compreensão que 

nos é ainda proporcionada consiste na repetição infatigável, 

até conseguir criar na sua obscuridade a diferença de um 

sentido, daquilo que ouvimos, daquilo em que imergimos 

permanentemente. Em contrapartida, o perigo de ver a 

opacidade e os ruídos do mundo obscurecerem o trabalho 

artístico está mais presente do que nunca, para isso, bastaria 

apenas abandonar a montagem ao funcionamento de uma 

mecânica que se descontrola, de uma balbúrdia vanguardista 

inútil. (SARRAZAC, 2002, p. 84). 

Ou ainda, nas próprias palavras de Gerald Thomas: 

A maior diferença será representada pela mudança do foco 

dramático, das humanidades para formas mais complexas de 

inteligência. O diretor não será substituído, mas terá de 

transpirar para expressar a dimensão do universo. A guerra 

Shakespeariana acabou. A vila de Tolstói também. Os reis e 

rainhas não lutam mais pela loucura pessoal. Não estamos 

mais confinados a pequenos territórios de linguagem 

camuflada. Entraremos numa guerra cultural fascinante, 

quando a globalização da informatização terá terminado seu 

curso. Afinal, a guerra no palco é somente uma simulação 

artificial do que acontece lá fora. Na nossa frente está a 
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inteligência artificial. Ela interfere com o elemento de 

incerteza e surpresa; premissas que sempre foram vitais no 

decorrer da história e premissas essenciais na dramaturgia 

clássica. Teremos a fertilização pré-calculada. Um só 

cientista poderá fazer coisas que o processo natural de erro e 

acerto fazia em milhões de anos. Teremos os neurocircuitos, 

criando pontes entre a mente humana fabricada e a memória 

estocada em dígitos e transferível de geração em geração. O 

diretor pode até querer desaparecer, por absoluto medo da 

sua insignificância. Mas, graças à necessidade de novas 

poéticas, o mundo sempre o chamará de volta. O diretor está, 

para sempre, condenado a existir. (FERNANDES e 

GUINSBURG, 1996, p.27). 

Enquanto Lehmann (2007) vê na própria morte da fabulação, uma liberdade 

criadora e autônoma da teatralidade, Sarrazac (2002) a ressalta trazendo-a para o cerne 

da questão, alegando ser ela o ponto crucial de contato com uma dada realidade. A 

fabulação nesse sentido obedeceria à ordem das situações e das ações. O teatro como 

comentou Bernard Dort não está preocupado com a encenação de um mundo, mas com 

a sua “desencenação”. O que nas palavras de Thomas seria: O diretor é um deformador 

do humanismo, um obsessivo semideus que tenta, através do ensaio cênico, reorganizar 

o mundo segundo a sua visão. Ele é, essencialmente, um produto do século XX 

(FERNANDES e GUINSBURG, 1996, p. 24). 

De acordo com Sarrazac (2002) é ainda na forma dramática não exaurida que 

encontramos a dimensão da relação inter-humana, mesmo que de maneira limitada. É na 

reflexão desse contato com o outro que o teatro subsiste, sua evocação das catástrofes e 

das mazelas, até mesmo do caos, só é possível frente à percepção do outro, 

proporcionada pelo teatro. É na tentativa de fazer fugir essa essência do dramático que 

consiste o “devir rapsódico”. Para ele, a pulsão rapsódica acontece com o intuito de 

recuperar o descontínuo de forma a reabrir o palco e desobstruí-lo da 

hiperdramaticidade do diálogo contido no teatro burguês através do devir rapsódico. No 

entanto, Sarrazac (2002) apresenta de maneira crítica o que ele considera aquilo que 

chama de pulsão rapsódica de mero Zapping pós-moderno. 

Distinguir a obra verdadeiramente rapsódica do simples 

zapping pós-moderno das formas: montagem ‒ ou colagem ‒ 

indiferente (ou seja, nenhuma voz emerge face ao publico) 

de formas que se tornaram kitsch e atemporais. O que falta, 

tanto no pós-moderno como no neoclássico, é esta voz de 

escuta e de inquietação que é a do sujeito rapsódico, é a 
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pulsão ‒ a “pulsação” ‒ rapsódica. Entre as cenas, não se 

ouve nada, porque não há nada para ouvir. Aquele que faz a 

montagem pós-moderna é um gesticulador mudo. 

(SARRAZAC, 2002, p. 235). 

1.7 Um Denominador Comum 

Em primeira análise, percebemos dois teóricos − Lehmann e Sarrazac − ambos 

dramaturgos europeus que se debruçam sobre as formas de pensar, produzir e fazer 

teatro na contemporaneidade, reconhecendo o fenômeno da condição pós-moderna em 

todas as áreas do teatro, mas rejeitando tal nomenclatura genérica ao contextualizar o 

teatro nos dias atuais. Lehmann (2007), por exemplo, se detém muito mais na análise 

dos elementos da linguagem puramente teatral, considerando-os como organismos 

autônomos. Sarrazac (2002), no entanto mostra-se mais preocupado com a questão da 

fabulação, do enredo e do texto em si. 

Examinando atentamente as considerações dos dois autores, percebe-se 

claramente o binômio texto-cena no qual transita o teatro ocidental e os impasses 

oriundos desse eixo. Há alguns pontos em comum entre eles: a percepção da 

configuração estética alterada do teatro nos dias atuais, a recusa em assumir um epíteto 

de “pós-moderno” na cena, o reconhecimento evidenciado das polaridades texto-cena e 

a maneira como elas acabam se auto-sustentando. Como também existem alguns 

desvios pontuais, como por exemplo, a crença no desenvolvimento da fabulação para 

Sarrazac (2002) e a extinção e impossibilidade da mesma para Lehmann (2007). 

Sarrazac (2002) reconhece na dramaturgia e na fabulação rapsódica o fio condutor das 

encenações e investigações cênicas de maneira indissociável a esta, enquanto Lehmann 

(2007) percebe na “morte” da fabulação, da história e da narrativa, uma libertação e 

autonomia da cena e da espetacularidade. 

Atenta-se aqui, conforme a discussão apresentada nesse capítulo, para o 

reconhecimento de que a maneira de produzir, entender, identificar e estudar o teatro se 

transformou e esse processo de transformação deve ser investigado e considerado no 

momento em que se pretende desenvolver qualquer pesquisa relacionada ao tema. Não 

se pode pensar em teatro nos dias atuais, nem tão pouco analisar os elementos de sua 

linguagem, utilizando os mesmos parâmetros que serviram à modernidade (parâmetros 

hierarquizantes e canônicos). Diante do exposto acima, como saber precisamente se a 
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cena escreve aquilo que o texto ou um roteiro propõe, se esta é autônoma a ele? Como 

analisar a construção de um personagem numa dramaturgia em que não há personagens? 

Como perceber e dialogar com os híbridos que se formam (as mídias que são 

incorporadas à cena) sem dissociá-los ou descartá-los, erigindo fronteiras.  

Aceitar a condição pós-dramática como um fato, e entendê-la dentro da cena 

contemporânea é algo fundamental, pois, socialmente estamos imersos nesse contexto e 

o teatro dialoga com esse tempo. Tempo que pode ser entendido como a 

“contemporaneidade” proposta por Agamben (2009). No contexto dessa 

contemporaneidade se apresentam possibilidades de produzir, pensar e fazer teatro, que 

estão sendo mapeadas, percebidas e identificadas por estudiosos e artistas de diversas 

áreas, e em seus estudos mais recentes percebe-se o destaque às ideias da estética pós-

dramática e as da pulsação rapsódica. Grosso modo como dito anteriormente: cena e 

texto. Dessa maneira, penso que o procedimento favorável seria o de buscar equacionar, 

e encontrar por meio das reflexões de Sarrazac (2002) e Lehmann (2007) os 

cruzamentos necessários ao entendimento da configuração atual do teatro.  

De repente, adotar uma ideia de dramaturgia rapsódica (que também contenha 

fabulação) e de uma cena pós-dramática autônoma e de escrita completamente 

imagética, com todos os seus elementos empenhados na composição dessas imagens, é 

uma escolha norteadora para facilitar o entendimento do que se observa em algumas 

produções internacionais e nacionais da atualidade − produções essas que Da Costa 

(2009), no Brasil, atribui o nome de teatro narrativo-performático (um “binômio 

ambíguo internamente paradoxal” para referir-se à cena temporalmente 

multidirecionada) − evidentemente, esse procedimento não deve ser utilizado para 

dividir e separar os elementos entre esse ou aquele, nem tão pouco, atribuir juízo de 

valor, mas sim ajudar na compreensão e no esclarecimento da estruturação e 

organização do pensamento teatral ocidental acadêmico e artístico nessa primeira 

metade do século XXI. E, consequentemente, fornecer subsídios e aportes teóricos 

essenciais ao entendimento do teatro realizado por Gerald Thomas, objeto de estudo 

dessa pesquisa e da análise crítica do estudo de caso, as Paisagens Visuais como 

estruturação de um organismo híbrido, no espetáculo, Rainha Mentira (2007) dirigido, 

criado e concebido pelo mesmo encenador. 
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Partindo dessa compreensão entende-se que tanto a cena quanto o texto na 

contemporaneidade passam a responder, direta ou indiretamente, a uma cultura do 

visual, da sociedade, da mídia e da própria imagem. O que compreende uma cena de 

escrita visual, eminentemente imagético-midiática que contém diretamente ou 

indiretamente uma narrativa, bem como, uma fabulação, que pode ser de ordem textual 

ou não, mas que se mostra visível. Sendo assim, todas as vezes que a expressão “teatro 

contemporâneo” for utilizada nos capítulos seguintes deste trabalho, ela deverá refletir 

toda a discussão posta até aqui, ilustrando e contextualizando as principais discussões e 

teorias ocidentais acerca da produção teatral na contemporaneidade. 
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Capítulo 02 

 

Paisagens Visuais: Vamos Atravessar o(s) Espelho(s)? 

 

O belo e o feio, a verdade e a mentira, o original e a cópia, a imagem e seu 

referente, o indivíduo e a maquina não se dividem mais segundo uma 

dicotomia serena, mas mantêm relações fluídas, que abrem caminho a um 

pensamento do verossímil, a um saber de tipo particular, cujos elementos são 

fragmentariamente tomados de empréstimo ao discursos [...]a produção de 

imagens, essa atividade intensa de ficção que nos habita e cuja extensão e 

importância desconhecemos, deriva bastante da magia: a realidade do mundo 

na qual cremos tanto só nos é perceptível por meio de um véu de imagens, a 

ponto de ‒ querendo rasgar esse véu ‒ nós nos encontramos muitas vezes 

confrontados com o vazio. (CAUQUELIN, 2007, p. 110). 

A sensação de que o teatro não é mais o mesmo, ou pelo menos, as noções 

anteriores sobre alguns conceitos que haviam sido formulados sobre o fazer teatral, 

parecem não mais satisfazer as explicações e as complexidades da cena contemporânea 

frente à sociedade do espetáculo e da imagem. Esse “novo” teatro, conforme explorado 

no capítulo anterior, não se constrói primeiramente pelos princípios estruturais do 

drama, ou de qualquer uma outra narrativa racional e linear, mas antes, se afirma pela 

presença física e simbólica, impondo-se menos pelas falas do que através das imagens e 

sons, menos pela cognição do que pela urgência da experiência. Como bem observa 

Luís Fernando Ramos (2008) “[...] é possível pensar toda a tradição moderna e o 

próprio conceito de pós-dramático, como expressões de uma tensão crescente entre uma 

poética do espetáculo e uma poética do dramático” (p. 60). Talvez fosse até mais 

produtivo admitir que ao longo do desenvolvimento histórico do teatro no ocidente, foi 

gerado um novo paradigma da poética da cena. Uma cena cujo discurso reside 

constantemente nessa tensão entre o dramatúrgico e o espetacular. 

Essa poética ou “discurso da encenação”, nas palavras de Fernandes (2010), é 

construído e se arquiteta através da definição espacial, do recorte da luz, da 

movimentação coreográfica, da interferência musical, do gesto e do jogo do ator, e 

também, do próprio texto, além dos diálogos com as mídias (que resultam mais 

claramente em projeção de imagens). Essa (des)hierarquização, e por consequência, 
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potencialização dos elementos, faz com que o artista encenador construa dentro de um 

discurso, uma série de narrativas, criando assim, um “texto espetacular”
13

. 

No Brasil, esses procedimentos inauguram uma nova etapa da cena nacional (a 

partir do final dos anos 1980 início dos anos 1990) na qual a figura do encenador Gerald 

Thomas exerce papel de suma importância. Silvia Fernandes (1996) foi, no Brasil, uma 

das primeiras acadêmicas a se debruçar sobre o teatro de Thomas. A pesquisadora se 

deteve inicialmente na análise individual dos elementos, em espetáculos distintos, que 

foram sistematizados na forma de capítulos, em seu livro. Logo em seguida, partiu em 

busca de entender “Thomas” o artista” e legitimá-lo enquanto Um Encenador de Si 

Mesmo
14

 (1996) frente à comunidade teatral brasileira. O panorama traçado pela autora 

contempla desde os anos iniciais, fora dos palcos brasileiros, em 1984, até a década de 

1990, mais precisamente em 1994, com a encenação de Unglauber. Em sua análise, 

Fernandes (1996a) destaca os seguintes elementos: espaço, o corpo em cena, e de forma 

mais genérica, os procedimentos recorrentes adotados na encenação, tais como, a 

paródia, a autorreferência, o autobiográfico,o grotesco, a multiplicidade estilística, a 

diluição do sujeito, etc. 

Artista plástico por formação inicial, Gerald Thomas introduziu no Brasil, um 

teatro de fragmento e de contexto midiático, o que desde a década de 1970 era uma 

tendência presente no teatro off Broadway americano. O seu trabalho apresentava a 

influência de artistas encenadores diferenciados como Tadeusz Kantor, Heiner Muller, 

Richard Foreman, Bob Wilson, Meredith Monk, etc. Todos esses criadores propunham 

direta ou indiretamente uma “exploração autorreflexiva” da linguagem formal das artes 

cênicas (Fernandes, 2010). 

De acordo com Lehmann (2007), esses artistas seriam a “primitividade” do 

teatro de estética pós-dramática, pois, propunham outras alternativas aos métodos mais 

tradicionais da criação teatral. Nessas encenações não havia personagens definidos, 

cenário (no sentido de localizar onde se passa o espetáculo), conflito teatral e nem texto 

dramático. O interesse maior desses criadores residia na experimentação radical da 

encenação do tempo-espaço, onde o espaço cênico era o próprio teatro e sua 

materialidade. Para Fernandes (2010) a progressão da narrativa acontecia por meio da 
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 MARINIS, Marco De. Citado em FERNANDES, 2010. p.03. 
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 Em parceria com o pesquisador Jacó Guinsburg (ver referências). 
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mudança de temas espaciais e que se tornavam recorrentes e freqüentes ao longo do 

espetáculo, a encenação de Thomas para Quartett (1986) de Heiner Muller com Tônia 

Carreiro e Sérgio Britto, por exemplo, ilustra essa discussão. 

O teatro de Thomas era constituído de fragmentos, que aparentemente pareciam 

não ter nenhuma conexão ou unidade. Esses fragmentos advinham de referências das 

mais díspares e fontes artísticas e literárias alternativas. Citações visuais e textuais 

oriundas das artes plásticas, do cinema, da música, da literatura e seus respectivos 

artistas eram justapostas em um roteiro de elementos distintos, construindo assim, uma 

complexa rede de informações, conexões e sentidos que exigia do espectador − pelo 

menos em primeira instância − uma base intelectiva, segundo Fernandes e Guinsburg, 

(1996) “[...] O que está em cena é o equivalente de situações intelectuais e emotivas de 

um encenador de si mesmo” (p.16). 

Havia a tensão constante entre o dramático e o espetacular, uma vez que, 

Thomas recorre com freqüência ao procedimento de desconstrução de textos, códigos e 

personagens oriundos, assumidamente, de um meio literário e dramatúrgico. Por meio 

da justaposição e colagem desses elementos, o encenador dialoga com William 

Shakespeare e Marcel Duchamp, Samuel Becket e James Joyce.  

Dessa maneira, como constata Fernandes (2010), Thomas recicla imagens 

destacadas de seu tempo histórico, para alojá-las em um espaço cênico. Para a autora, a 

inserção cênica de situações textuais e visuais emprestadas de outros contextos concedia 

ao palco a função de ponto de confluência de uma torrente de percepções próprias da 

cultura ocidental, materializadas em momentos emblemáticos. Esse procedimento e 

forma de conduzir a encenação aproxima o trabalho do encenador ao do arqueólogo na 

visão de Fernandes (2010). Essa arqueologia de final do século XX repetia, de certa 

maneira, o “mecanismo de memória”, pois, segundo a autora, o encenador parte em 

busca de imagens já arquivadas para reorganizá-las em cena, instaurando sentidos 

inaugurais, inéditos e analiticamente críticos. 

Em Rainha Mentira (Queen Liar, 2007), por exemplo, essa arqueologia que 

Thomas dispõe em cena não é apenas de ordem histórica e sociocultural, mas é antes de 

tudo individual, íntima e autobiográfica. A encenação articula momentos de conflitos 

familiares que atravessaram gerações e os assimila e os situa simultaneamente com o 

que acontece de histórico no mundo da época. É possível localizar as referências ao 
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Holocausto e consequentemente ao Nazismo, coladas com citações referentes ao 

período da ditadura militar brasileira, como também perceber o papel da queda do muro 

de Berlim e a importância do ataque terrorista ao World Trade Center, no fatídico, 11 de 

setembro de 2001, e relacioná-las à narrativa familiar com ênfase na relação: mãe e filha 

(respectivamente avó e mãe) do encenador a se desenrolar diante do espectador. 

Logicamente, esses eventos não são desenvolvidos em cena de maneira linear, 

de modo a ficar cronologicamente definidos e hierarquicamente marcados, mas antes 

obedecem a esse “mecanismo de memória” ou a um constante fluxo de memórias do 

próprio Thomas, que nos é indicado, claramente, pela maneira como a voz off do 

encenador, narra alguns trechos e pontua o tempo desse narrar. 

A prática do procedimento de collage, realizado por Thomas, possibilita 

“misturar” os fragmentos, os personagens e as imagens sem revelar ou deixar claro, 

nenhum grau de proximidade entre eles, estimulando leituras diversas. Em fluxo, na 

cena, várias lógicas em movimento são colocadas em prática. Em Rainha Mentira 

(2007) são misturadas figuras como: bombeiros, assaltantes, homens de ternos, 

assistente de palco etc. Como a projeção variada e editada de imagens que vão do World 

Trade Center no momento do ataque a uma bandeja de café-da-manhã completo que vai 

sendo desmontada a partir de um jato forte de água, passando por um corpo enforcado 

num banheiro, justaposto, com flashes de uma relação sexual com coprofilia
15

.  

Ainda, para Fernandes (2010), Thomas bombardeia o espectador com estímulos 

sonoros e visuais que mostram o rastro de um pensamento em ação, em movimento. 

Esse tipo de prática teatral, na Europa e nos EUA, ficou conhecido como sendo “teatro 

de imagens”. No Brasil, Gerald Thomas tornou-se o “representante” em potencial do 

teatro de imagens, tendo a crítica especializada com freqüência, atribuído ao seu teatro, 

o adjetivo de “híbrido”. A imprensa em seus mais diferentes formatos e pesquisadores 

já citados ao longo dessa dissertação. 

“Teatro de imagens” e “híbrido” são dois termos utilizados de maneira muito 

frequente para nomear produções teatrais e espetáculos que transcendem o modelo de 

produção dramática. Mas, no entanto, eles não indicam um entendimento claro daquilo 
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reúne as pessoas que gostam de um sexo com excrementos. O indivíduo excita-se e obtém prazer através 

do contato com excrementos ou inalação de seu cheiro. 
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que realmente apontam ser. Essas duas nomenclaturas ou conceitos não necessariamente 

são sinonímicos do termo “teatro contemporâneo”. Provavelmente, o que torna um 

espetáculo “híbrido” e o que alimenta um “teatro de imagens” não seria a mera projeção 

de um vídeo, ou a existência de uma ou duas mídias na cena teatral de maneira 

ilustrativa, mas uma densa rede de informações e intertextos que ligam esses 

dispositivos, suas imagens e a reflexão acerca delas, de maneira tal, que não é possível 

uma definição clara das fronteiras existentes entre ambas as linguagens e as próprias 

imagens, mas que o contexto geral funcione como uma obra intelectualmente 

estruturada, referenciada e concebida. A imagem deve dizer algo além do seu próprio 

reflexo. 

Béatrice Picon-Vallin (2006) atenta para o fato de que se criou uma fórmula 

chamada de “Teatro de imagens”, e que essa fórmula, que reúne espetáculos diferentes 

(tanto por gênero, estética e modo de composição), deve ser interrogada. Ela reconhece 

a importância do desenvolvimento do aparato tecnológico para a cena, bem como a 

influência do uso constituinte das diferentes mídias e a maneira como elas alteraram as 

concepções cênicas, mas, no entanto, é preciso algo mais, faz-se necessária a “não-

imagem” ou entender o que há por trás da imagem.  

Em Esperando Beckett (2000), Thomas articula uma encenação que estrutura 

literalmente os bastidores da imagem midiática e os mecanismos que regem à indústria 

da mídia. A cenografia, bem como os elementos de cena, constitui um estúdio de 

televisão, especificamente um programa de entrevistas. A atriz e, também, personagem 

dessa montagem é a entrevistadora e jornalista Marília Gabriela que está às voltas com 

as perguntas, elucubrações e devaneios cotidianos que serão direcionados ao 

entrevistado. No caso, Samuel Beckett. Toda a cenografia desse espetáculo, bem como 

as figuras humanas que estão em cena, articula-se com a lógica de um set de gravação. 

Então, é possível ver: maquiadora, cameraman, diretor do programa, contrarregras, etc. 

O curioso desse contexto é que de maneira alguma, o espectador assiste a qualquer 

imagem técnica projetada ou sendo captada em tempo real, mas, os desdobramentos 

anteriores, geradores e motivos da construção e formação da imagem técnica midiática. 

No capítulo a seguir desenvolvo mais detalhadamente aspectos dessa montagem. 

Por “teatro de imagens”, Fernandes (2010) entende a “desconstrução de textos, 

códigos e personagens, feitas através de mecanismos de deslocamento e estranhamento 
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sem sentido.” (p.07). Em contra partida, a “não-imagem” na concepção de Picon-Vallin 

(2006) parece ser a percepção daquilo que está por trás de toda essa desconstrução no 

momento em que ela ocorre em cena, nos vestígios das intenções e no enxergar das 

fraturas (nesse caso, o exemplo de Esperando Beckett é bem ilustrativo) como propõe 

Agamben (2009), e não propriamente naquilo que se apresenta. 

Para Jorge Coli (2005)
16

 em O Invisível da Imagem a palavra imagem está ligada 

à imitação, à cópia, portanto, é mimogenética: nasce da vontade de reproduzir. E nesse 

processo de representação-representado, ocorrem procedimentos de identidade. Nesse 

caso, representação é apresentar de novo o mesmo (ou a imagem do mesmo). Quando 

Fernandes (2010) compara o trabalho do encenador contemporâneo ao de um 

arqueólogo do fim século XX, ela consegue ilustrar de maneira metafórica a função do 

encenador no mundo potencialmente imagético, ou como Susan Sontag (2004) 

denomina, o “mundo-imagem”. 

No caso de Rainha Mentira (2007) esse mundo-imagem compreende de maneira 

complexa tempos históricos e espaciais que não são simultâneos, mas espaçados 

temporalmente e que nas articulações de Thomas se imbricam e passam a constituir o 

mundo-imagem do seu espetáculo. De fato, o encenador contemporâneo que trabalha na 

perspectiva de uma poética, esteticamente considerada por Lehmann (2007) como pós-

dramática, é também um arqueólogo que está preocupado não com uma veracidade 

histórica, ou com o esclarecimento de um mundo narrativamente linear, mas em 

construir outras possibilidades do real, outras formas de ele próprio (des)estruturar o(s) 

mundo(s).  

Esse procedimento de encenação, similar na forma ao “mecanismo de memória” 

parece funcionar como um arquivo caótico, conforme observa Fernandes (2010), um 

caos que não elege especificamente entradas preferenciais (no caso da encenação, não 

prioriza apenas um elemento específico). O que interessa são as redes de informação 

construídas em forma de pensamento. Tal concepção também se faz presente nas 

encenações de Thomas, que constrói o seu pensamento-encenação dialogando com as 

linguagens da publicidade, da ideologia, do cinema, das conversas cotidianas e dos 

cartoons.  

                                                           
16

 In NOVAES, 2005.  p.81-92. 



50 
 

Fernandes (2010) observa que o pensamento criativo de Thomas transforma-se 

em comportamento físico e concreto no palco através de imagens, sons e movimentos, 

que por sua vez, acabam apresentando ao espectador o mundo, e consequentemente, a 

própria noção de teatro, de outra maneira. A autora percebe nisso, um princípio de 

negação, de inversão dos significados tradicionais que submete o teatro desse tempo a 

uma prova de instabilidade. 

Imagens projetadas, sons, movimentos, ritmos e tempo cinematográficos, como 

já mencionados anteriormente, são traços característicos das encenações de Thomas e, 

também, elementos que originariamente não pertenciam à cena teatral. Entende-se por 

organismo, ou ligação híbrida, a junção, ou o cruzamento elementar, de no mínimo duas 

espécies diferentes e separadas entre si. 

Dentro desse contexto, o teatro de Thomas passa a constituir-se enquanto um 

organismo híbrido, pois, apresenta ligação e cruzamento, não apenas com uma única 

linguagem, mas com uma quantidade significativa de linguagens distintas. Assim, o 

híbrido em Thomas está caracterizado não apenas pelo diálogo com o audiovisual ou 

com as projeções de imagens, mas também, por conter em si, toda uma gama de 

linguagens construindo uma complexa rede de significações. Logicamente, a concretude 

dessa imbricada rede de informação, linguagens e significação, se materializa, enquanto 

um produto estético, na forma de paisagens visuais.  

Também, híbrido, se considerarmos apenas a ligação existente entre cena e 

mídia, seria aquilo que Lehmann (2007) chama de “imagem do vídeo que se encontra 

em uma relação complexa com a realidade corporal” (grifo meu). Essa complexidade 

acontece na forma dialogizante onde não se percebe a junção das linguagens envolvidas, 

nem muito menos uma hierarquização, mas uma resultante organizada, um todo 

composto por esse diálogo. As projeções em Rainha Mentira (2007), por exemplo, não 

parecem caracterizar um evento a parte, ou um apêndice do espetáculo, mas antes, elas 

compõem junto com o jogo dos atores, desenvolvido cena-a-cena, ao longo do 

espetáculo, um todo coerente e interligado, onde a projeção transcende a discussão da 

funcionalidade e agrega-se à cena de uma maneira indissociável. Como exemplo dessa 

relação complexa temos duas cenas do espetáculo em questão. A primeira imagem
17

 é o 
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momento da narrativa em que o suicídio do tio de Gerald Thomas deixa de ser narrado e 

figura apenas como uma lembrança passando a ser visualizado de maneira concreta, 

numa projeção do corpo (em simulação) enforcado no banheiro. O corpo em questão é o 

do ator da Companhia de Ópera Seca, Pancho Cappeletti. A saber: 

 

Imagem 01: corpo enforcado. 

Ao mesmo tempo em que as lembranças do suicídio do irmão aterrorizam a Mãe 

de Gerald Thomas, elas pontuam a narrativa e surgem no espetáculo como elementos de 

tensão na relação entre mãe e filha (respectivamente avó e mãe do encenador). Mas, a 

própria ação do suicídio só nos é revelada nos momentos finais da peça, quando a figura 

da mãe do encenador está velha, cansada e perturbada com as lembranças do passado, 

sentada em sua cadeira no fundo da cena, próximo ao ciclorama onde estão sendo 

projetadas as imagens da ação. 
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Imagem 02: pés do corpo enforcado. 

Voz em playback da Mãe inicia um diálogo com a voz off de Thomas no tempo 

passado, ela como testemunha do suicídio, pedindo para ver o corpo, e ele tentando 

convencê-la do contrário. A projeção inicialmente aborda o ponto de vista de alguém 

que assiste à cena do lado de fora da porta de um banheiro, ao passo que essa porta vai 

se abrindo mais, e o corpo enforcado é ampliado, e apresentado sobre vários ângulos e 

planos sendo alternado com outras imagens de uma mulher agonizante (mais adiante, no 

capítulo três discuto detalhadamente essa cena). O momento final de exibição desse 

corpo fecha nos pés que ficam um pouco acima dos ombros da figura masculina de 

terno e da Mãe. 

A metáfora é instaurada, a Mãe levou toda a vida convivendo com a acusação de 

ser a responsável pela morte do irmão, pela sua própria mãe (avó de Thomas) e já perto 

da morte, relembra na velhice, os pesos e os fardos que ficam sobre os seus ombros, o 

maior deles é o suicídio do seu irmão, revelado por Thomas como sendo o tio 

homossexual. Todo esse peso de vida não se atenuou, antes, ao passo que os dias finais 

se aproximam, ele se sobressai. 

A outra imagem
18

, que serve como segundo exemplo dessa relação complexa 

entre imagem e corpo, acontece no meio do espetáculo, com a entrada, pela segunda 

vez, da figura do bombeiro americano vestido de preto, na pessoa, também, do ator 

Pancho Cappeletti e se configura da seguinte maneira: 
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Imagem 03: projeção das Torres Gêmeas. 

Como se pode observar na imagem, a figura do bombeiro passa a interagir 

diretamente com a projeção no momento em que ele entra em cena, e caracterizado da 

maneira como está, instaura, a partir das convenções do cotidiano, uma ligação híbrida. 

A iluminação, juntamente com a disposição das outras figuras em cena, no estado de 

contemplação da imagem projetada, cria um ambiente favorável ao diálogo entre mídia 

e cena. 

Quando acontece essa conexão é que podemos pensar ou falar de um teatro de 

estética midiática (que evoque projeções em cena) também considerando a ideia de uma 

paisagem visual. Pode-se dizer ainda, que Lehmann (2007) provavelmente está se 

referindo, em outras palavras, ao que Debord (1997) discute sobre o que seria a gênese 

do espetáculo: “uma relação social mediada por imagens”; consequentemente, em linhas 

gerais, os dois autores estão apontando para a própria sociedade do espetáculo e da 

imagem na qual estamos inseridos, também, somos agentes e contemporâneos.  

Ora, a própria palavra teatro (Théatron) como a conhecemos deriva do vocábulo 

original grego (θεάομαι) e quer dizer: “o lugar para onde se vai ver”. Esse ver, não é no 

sentido comum, mas se refere a uma outra instância do ver: do olhar com atenção, do 

perceber, do contemplar de maneira envolvente, de forma inquiridora que permita ao 

mesmo tempo analisar o observado. Sendo assim, pressupõem-se que originalmente o 

(termo) “teatro”, enquanto produção artística, esteja ligado a uma noção da observação 
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de imagem, mas não uma observação inconsciente e letárgica, muito pelo contrário, 

uma observação prazeirosa, e ao mesmo tempo analítico-crítica.  

Penso que atualmente, é necessário retomar essa ideia de construção e 

observação das imagens no âmbito da cena contemporânea. Sobre a ideia da noção de 

espetáculo, além do já citado Debord (1997), é interessante observar que Denis 

Guénoun (2004) diferencia peça e espetáculo; para ele quem vê uma peça segue uma 

história, suas situações, seus personagens em conflito. Já quem assiste um espetáculo vê 

a teatralidade em sua operacionalização. Pensar o espetáculo nesse sentido, é ir ao 

encontro de uma encenação, de uma disposição no palco e de uma exibição que se 

assume enquanto tal. Essa operação Guénoun (2004) define como “Jogo”. 

Por isso, entendo que Thomas estrutura e encena espetáculos, pela capacidade 

que tem de desestruturar a ordem natural utilizando e afirmando frequentemente a 

materialidade da cena e da superficialidade. Constantemente nos deparamos com a 

afirmação de que aquilo que assistimos é uma construção lógica e articulada de 

referências em teatralização exacerbada, incluido o próprio jogo dos atores. Em Rainha 

Mentira (2007), as figuras presentes em cena, aquilo que num teatro tradicional 

convencionaríamos chamar de personagens, se movem, falam, agem de maneira 

completamente desestruturada, desconstruída e superficialmente densas. Para Thomas:  

o jogo de ação num palco, por exemplo, está totalmente 

ligado ao fato de ele ser de mentira, meta-verdade ou metade 

verdade. Esse jogo cênico não interessa se for entendido 

como realidade. Só pode ser entendido se for subentendido 

primeiro como uma plataforma de linguagem escolhida para 

que o jogo aconteça [...] O mesmo acontece com a ação e a 

narrativa (que não necessariamente se completam). Eu acho 

que aí está o charme, o símbolo maior do teatro, do „ser ou 

não ser‟, o de criar códigos que só existam ali, naquele 

palco, durante aquelas horas, e a mentira ou a meta-verdade 

compreende a lucidez do público de entender, o tempo todo, 

onde se encontra. (FERNANDES e GUINSBURG, 1996, 

p.30-31). 

Para Pavis (1999), um espectador com disponibilidade às experiências da cena 

contemporânea pode transformar essa teatralidade citada por Guénoun (2004) numa 

maneira de atenuar e diluir o real na tentativa de torná-lo estético e erótico. Essa atitude 

agiria como uma espécie de terapia de choque, nas palavras de Fernandes (2010), para 

compreender e conhecer o próprio real, seria na verdade, uma atitude política. Uma 
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outra maneira possível, de manipulação dessa teatralidade, seria, pôr em confronto os 

regimes ficcionais existentes e distintos como forma de abrir múltiplos focos na 

observação do mundo. 

O teatro contemporâneo, conforme já explorado e explicado no primeiro 

capítulo, se constitui a partir dessa materialidade cênica, da exacerbação da teatralidade 

enquanto discurso. Por consequência, essa teatralidade nasce das operações interligadas 

entre criação/recepção e pertence à ordem do visível e da autorreferência que se 

apresenta através das imagens. Em Thomas, todas as imagens cênicas possuem uma 

pulsação lenta, um tempo, que aguarda do espectador uma atenção demorada e exige 

um desvelamento. Essas imagens, estão muito mais próximas da fotografia, do que 

propriamente do fluxo televisivo ou cinematográfico, porque elas exigem um tempo 

particular e peculiar para um exame analítico do olhar e o debruçar-se atentamente aos 

elementos contidos e dispostos em seus quadros. 

As imagens a que me refiro, as que solicitam um tempo e uma atenção para 

leitura, são também aquelas que denunciam a teatralidade proposta pelo encenador. As 

imagens contidas nas encenações de Thomas, não estão perdidas nem entregues a um 

fluxo desordenado, mas estão ali, afirmando constantemente sua condição de imagens e 

necessitam, precisam ser vistas. Por isso, apresentam-se não apenas como imagens, mas 

transcendendo o status do meramente visível, do simplesmente representado, se tornam 

sequências de paisagens visuais. 

 

  

2.1 Paisagem-Natureza 

A ideia de paisagem, e sua própria definição, é um tema que tem gerado muitas 

discussões entre os geógrafos e filósofos que se debruçaram sobre o mesmo. 

Geralmente quando nos referimos à noção de “paisagem” recorremos imediatamente às 

imagens que remetem a um ideal de natureza. Na verdade, a pintura, como representante 

do período pré-fotográfico, foi a linguagem fundante desse pressuposto
19

. 

Por épocas, os pintores se dedicaram a retratar em suas telas fixas a ideia de uma 

natureza a partir da realidade observada. Na verdade, os pintores estavam retratando em 
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 Para uma discussão mais aprofundada dessa temática ver Sontag (2004) e Cauquelin (2007). 
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suas telas uma ideia própria, subjetiva e particular do que seria a natureza. Uma 

natureza “criada” e objetificada a partir da técnica da perspectiva e da subjetividade que 

cada artista acrescentava acerca do que seria o “natural” perfeito. Com efeito, as telas 

que se propunham a retratar paisagens acabaram se tornando elas próprias paisagens 

autônomas, um transporte da natureza para a imagem, que por sua vez, acabou 

atribuindo à imagem um status de valor “real”. 

Cauquelin (2007) nos mostra que para o advento das paisagens se faz necessário 

a transposição (metafórica) dos quatro elementos contidos numa paisagem natural, a 

saber: “a água, o fogo, o ar e a terra. Qualquer que seja a apresentação que a paisagem 

me der, será preciso, para que eu creia nela, que esses elementos de referência 

apareçam”. (p. 143). 

A autora justifica essa ideia a partir do ponto de vista da ocupação dos lugares 

distintos, os quatro elementos dentro do “recorte” de uma paisagem natural. Assim, 

teríamos enquanto visualidades: o alto (ar), o baixo (terra), o horizontal (água) e o 

vertical (fogo). Na verdade, Cauquelin usa dessa metáfora apenas como um modo de 

ressaltar a noção de que sem oposições, sem a diversidade de pelo menos dois 

elementos, e um possível confronto-conflito entre eles, não há paisagem-imagem. Um 

dos muitos exemplos, que pode ser extraído de Rainha Mentira (2007), para ilustrar 

essa discussão, está localizado em uma das últimas cenas do espetáculo, onde ocorre 

uma sequência de ação e elementos tipificando essas visualidades. 
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Imagem 04: a atriz Fabiana Gugli na figura da Mãe de Thomas quando velha. Cena que compõe o 

quadro final do espetáculo Rainha Mentira (2007)
20

 

Na imagem acima, conforme se observa, conseguimos identificar os planos das 

visualidades em oposição da seguinte maneira: as “duas torres gêmeas” de livros, unidas 

a figura da atriz (com um dos braços para cima) constituem o plano vertical, o que seria 

relativo, numa perspectiva de paisagem natureza, à figura do (fogo). Logo abaixo, um 

pouco fora de foco, temos o plano baixo, o tablado do palco, correspondente a figura da 

(terra), e ao fundo, em uma penumbra, temos no plano horizontal o elemento do assento 

da cadeira de madeira, o que de maneira geral corresponde ao elemento (água) e por 

fim, no plano alto, na simbologia do que seria o elemento (ar) temos os pequenos focos 

de luz, que durante a cena, vão completando uma transição passando pelos três níveis: 

alto, médio e baixo: 
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 Imagem retirada do site pessoal da atriz, disponível em: www.fabianagugli.com Acessado em 

22/12/2010. 

http://www.fabianagugli.com/
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Imagens 05 e 06: a atriz Fabiana Gugli como a figura da Mãe de Thomas quando velha e a 

transição dos planos em Rainha Mentira (2007)
21

 

Tanto Sontag (2004), como Cauquelin (2007) trazem algumas reflexões estéticas 

acerca da construção e da invenção da paisagem. Para Cauquelin “A paisagem não é 

uma metáfora para a natureza, uma maneira de evocá-la; ela é de fato a natureza” 

(CAUQUELIN, 2007, p.38). Nesse aspecto, a situação que envolve num dado momento 

os corpos que ocupam um determinado espaço. 

Para Sontag (2004), a fotografia desbancou esse monopólio da pintura no retrato 

realista do mundo. Segundo a crítica de arte, dessa forma, a fotografia libertou a pintura 

da obrigação de “cópia”, tendo em vista, a sua facilidade em apreender mecanicamente 

o visível e captar de forma definitiva “uma fatia do tempo”. Ela acredita que a 
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 Imagem captada tecnicamente a partir do registro videográfico do espetáculo. 
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fotografia, diferentemente da pintura, não produz apenas imagens ou interpreta o real, 

mas é antes um vestígio diretamente decalcado do real. Nas palavras da autora, “uma 

máscara mortuária”. Essa imagem “transporte de uma natureza supostamente dada” se 

emancipa da categoria de “representação” e por sua vez se torna, ela própria, a verdade 

da natureza representada, sem distanciamento.  

Acredito que quando Cauquelin (2007) se refere a ser a paisagem “de fato a 

natureza”, na verdade, esteja querendo chamar a atenção para a autonomia de uma 

imagem que se constrói a partir do olhar subjetivo de um outro sujeito e suas impressões 

acerca daquilo que se entende por “natureza” ou “realidade”. Essas impressões do real 

na arte, e principalmente na pintura são responsabilidades da técnica da perspectiva. A 

autora ainda enfatiza que “tocar na paisagem” ou fazer interferências de qualquer ordem 

sobre ela, é também, tocar na própria natureza. Para Arlindo Machado (2007) a noção 

de “ponto de vista” está ligada diretamente à ideia do surgimento do conceito de sujeito, 

ambos no seu entendimento, são “frutos dos cânones do código perspectivo 

renascentista” (p.22). Com base nesse pensamento, o mundo visível passa a ser 

articulado sob o prisma da subjetividade, considerando então, a paisagem como já 

olhada e dominada por um olho que dirige o nosso. 

Nessa perspectiva de um olhar subjetivo que dirige o nosso olhar, no caso o 

olhar de Thomas, em Rainha Mentira (2007), é também, a mão que nos conduz através 

das projeções estampadas no ciclorama do palco. “O ponto de vista” que o encenador 

apresenta de imediato ao espectador é dado a partir da visão de uma bandeja de café da 

manhã intacta. A narratividade das ações acontece, a partir desse ponto, com a projeção 

da imagem daquilo que seria um tranqüilo café da manhã servido numa bandeja, 

seguido por sons de pingos de água caindo sobre alguma superfície e pela voz off  de 

Thomas (com uma tradução em inglês simultânea ao som de fundo do diálogo em 

português) indicam o seguinte contexto “um dia abandonei o café da manhã e me 

mandei para as terras das revoluções, seja lá onde quer que seja isso”
22

. 

                                                           
22

 Livre transcrição a partir da análise videográfica do espetáculo (ver anexo). 
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Imagem 07: café da manhã 

A narração em off e as seqüências das imagens inicialmente projetadas, dispostas 

a seguir, reforça o diálogo do filósofo, Jean-Marc Besse (2006), (com o de 

CAUQUELIN, 2007.), sobre a reflexão acerca da natureza-paisagem e paisagem-

natureza, dizendo que “O visível conta algo, uma história, ele é a manifestação de uma 

realidade na qual ele é, por assim dizer, a superfície. (BESSE, 2006, p. 63). Nesse 

aspecto, a superfície do real inicial, proposta por Thomas, se apresenta imageticamente 

da seguinte maneira: 

 

Imagem 08: desarticulação da bandeja 
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imagens 09e 10 desarticulação da bandeja 

O visível nos conta que a tranqüila ordem do café da manhã foi alterada, 

juntamente com a sonoridade disposta na narração da voz off, que denuncia claramente 

uma mangueira de bombeiro sendo o agente causador da desestrutura dos elementos da 

bandeja. Os pingos de água, na lente da câmera que filmava a bandeja, são intencionais. 

Thomas desestrutura dessa maneira, também, a ideia de registro documental do seu 

vídeo. Um aviso ao espectador de que o que ele assiste é uma construção, um vídeo 

criado para o artifício de sustentar um pensamento e não um registro puro e simples de 

pretensões do real midiatizado. Quando falo de real midiatizado, digo que as imagens 

captadas por algumas câmeras do jornalismo televisivo atual, que se diz “fiel” a ideia de 

compromisso com o “real”, curiosamente quando a matéria é realizada em tempo de 

chuvas, na rua, ou em meio a alagamentos, os pingos característicos da chuva não 

escorrem ou respingam pela lente da câmera, o que nos faz acreditar que a imagem 
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passou por um prévio tratamento, numa ilha de edição, para chegar até ao espectador, 

alterada e límpida.  

Nessa sequência do café da manhã, o que se tem claramente, desde a primeira 

imagem é uma construção e um artefato. Thomas dispõe de maneira harmônica na 

bandeja (uma espécie de enquadramento e de moldura) elementos organizados e 

estruturalmente posicionados que solicitam ou denunciam um corpo para ocupá-la. 

Tudo é assumidamente construído e projetado para captar os sentidos. De acordo com 

Cauquelin (2007), uma cosmologia implícita nos instaura uma espécie de sistema de 

percepção, fundamentado nos quatro elementos, e os sentidos podem jogar uns com os 

outros: a visão (cores, formas, distância e prospecto), o tato (liso, rugoso, frio, úmido, 

quente e seco), a audição (os diferentes tipos de som) e o olfato. A paisagem se constrói 

por um jogo de oposições em movimento. 

Uma das semelhanças entre as reflexões de Sontag (2004), Machado (2007) e de 

Cauquelin (2007) é a crença de que com a criação de uma imagem, seja ela 

manualmente (artesanalmente) ou mecanicamente capturada, instaura-se uma realidade 

autêntica e autônoma, uma outra possibilidade além de sua matriz originária. A noção 

simbólica de “paisagem” para Cauquelin (2007), não foi se construindo ao longo dos 

séculos, mas durante todo esse tempo estaria inerente à própria construção da natureza. 

Sontag (2004) concorda com essa ideia quando diz que a realidade sempre foi 

interpretada por meio de informações fornecidas pelas imagens. O que Thomas faz 

constantemente em seus espetáculos é desarticular, dispor, reorganizar e contrapor as 

imagens para dessa maneira aniquilar, reforçar ou criar sentidos e significações. 

2.2 Paisagem-Imagem 

Parece-me que a questão contemporânea está centrada na necessidade de 

transformar a “realidade” em imagem e, outra vez, em processo simultâneo e inverso; 

fazer da imagem uma “realidade”. Para Sontag (2004) essa transformação da 

“realidade” em imagem alcançou maior êxito com a fotografia, uma vez que ela 

“desplatonizou” 
23

 nossa compreensão da realidade, inviabilizando uma reflexão de 

nossa experiência à luz da distinção entre imagem e coisa, entre o original e sua cópia. 

                                                           
23

 Deixou de lado a concepção de realidade aos moldes da filosofia de Platão indo além do mito da 

caverna, onde a imagem − sombras do “real” − não deveria ser levada a sério. Para maiores detalhes e 

discussões mais aprofundadas ver os princípios filosóficos de Platão. 
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A autora acredita que as imagens fotográficas sejam realidades materiais por si mesmas, 

como depósitos fartamente informativos, elas são meios poderosos de “tomar” a 

realidade, se tornando mais reais do que qualquer um poderia supor.  

Analisando o conceito de paisagem a partir dos princípios da pintura, defendidos 

por Cauquelin (2007), atenta-se para o fato, de que uma paisagem, antes de tudo, é uma 

imagem que traz em si, na estruturação figurativa de seus elementos, a ideia de uma 

narrativa visual. Portanto, sua disposição está orientada no sentido de persuadir, 

convencer, ou, como um “pretexto para desenvolvimentos” do pensamento, sendo 

necessário para isso, também, corpos que a ocupem, pois ela se faz “cenário para um 

drama ou para a evocação de um mito” (p. 49). Thomas enquanto encenador, não está 

apenas interessado nos corpos que ocupem a paisagem, mas no jogo criado e 

desenvolvido entre esses elementos narrativos e visuais das paisagens e os corpos dos 

atores no momento da cena. 

Uma característica elementar, a ser observada, na construção de uma paisagem é 

a noção de perspectiva. Inicialmente a pintura emoldurou a paisagem, pôs em tela os 

elementos de maneira a “contar uma história” sem que essa história nos parecesse um 

artefato, ou ficasse evidente a intencionalidade da imagem. Dessa maneira, o caráter de 

natural e de “ambientação” confere ao leitor-espectador de uma paisagem, um debruçar-

se atentamente sobre aquilo que se desenrola diante de seus olhos. Diante disso, Besse 

(2006) nos lembra que a paisagem é um signo, ou um conjunto de signos, e isso exige 

que aprendamos ou que devamos desenvolver a capacidade de decifrar, num esforço de 

interpretação particular, de ir além da fruição ou da simples emoção. É necessária, uma 

atividade intelectiva consciente, que nos legitime não como meros espectadores, mas 

como leitores. 

Dessa maneira, encarar a paisagem como uma produção consciente é entender 

que a lei da perspectiva atua diretamente; não importando qual o meio de reprodução 

técnica de uma paisagem, a proposição e a superposição dos planos que se apresentam 

nos levam a “ver” a ideia que se pretende sustentar, no sentido de nos fazer 

compreender aquilo que uma visão “comum” não captaria, e que a própria “natureza” 

não nos fornece de maneira gratuita. Um outro exemplo imagético dessa ideia, está no 

momento da transição, entre o café da manhã e a cena seguinte, na qual aparece um 

Bombeiro americano.A imagem do café da manhã que vai se desestruturando, aos 
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poucos, vai aproximando em close-up o elemento que se encontra disposto no meio da 

bandeja, curiosamente, o elemento que não se move, o ovo e o seu suporte. A partir 

desse close-up procede-se em seguida um zoom total, até o esmaecimento da imagem do 

ovo-objeto e o surgimento do capacete (oval) do Bombeiro americano. Essa transição 

de maneira sutil marca e reforça a metaforização do paralelismo que Thomas pretende 

fazer entre cabeça-ovo, gema-cérebro, intelecto-vida: 
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Imagens 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17: sequência de transição ovo-capacete do bombeiro 

americano. 

O capacete do bombeiro é captado pela câmera em plano alto e depois a câmera 

vai recuando, mantendo o ponto de vista superior e mostrando o bombeiro em sua 

totalidade, ao longe, envolto apenas por um foco definido e acentuado com um tom de 

luz avermelhado. Nesse exato momento, Thomas não é apenas o narrador da história, 

ele é o olho da câmera que nos conduz e que escrutina, examina e conduz as figuras de 

sua narrativa confessional e familiar. Ele penetra no público e no íntimo dessas figuras e 

quer que os espectadores façam o mesmo, se posicionem no ângulo que ele nos oferece.  

Para Adauto Novaes (2005) em A Imagem e o Espetáculo
24

 é necessário 

perceber informações nas imagens e compreender o mundo partindo delas, 

permanecendo nelas; em sua opinião é isso que o mundo imaginário exige do pensador 

contemporâneo. O autor sustenta que “não se compreende a imagem separando-a do 

pensamento; caso contrário, a própria imagem se perde, e isso é o cúmulo da distração”. 

(p. 13). Em Rainha Mentira, Thomas traça frequentes e constantes paralelos entre 

imagens ˗o bombeiro vermelho com uma maçã nas mãos e o bombeiro negro com uma 

mangueira, a imagem das torres do WTC atingidas pelo terrorismo fundamentalista e a 

construção de duas torres de livros colocadas em paralelo, a imagem do suicida judeu 

em seu ato e as imagens de sexo sujo que envolve fezes e excrementos para estabelecer 

pensamentos, sentenças, ironias e sarcasmos. Uma imagem em seu espetáculo não é 

aleatória, abandonada ou vazia. Ela, pelo contrário, é preenchida, afirmada e 

constantemente retomada ao longo do espetáculo. Como ilustração desse exemplo, 

disponibilizo a seguir, dois extratos da “imagem-pensamento”. 
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 In NOVAES, 2005. p.09-15. 
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Imagens 18 e 19
25

: Torres do WTC e torre de livros, seguidos pela transcrição da voz off de 

Thomas no momento da construção das torres de livro: “Não se  reconstrói duas torres gêmeas com 

literatura, não nos dias de hoje, onde as potências matam civis e mentem, metem, mentem, mentem, 

mentem ...” (aos 29’: 40”). 

  

 

Imagens 20, 21 e 22
26

: o flagrante da cena de suicídio intercalada com um trecho de relação 

envolvendo coprofilia. 

O que Thomas realiza, é um procedimento de colagem e projeção das imagens 

em seus espetáculos ao tempo-ritmo do seu pensamento-narração de maneira a torná-los 
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 Ambas extraídas do vídeo da peça a partir do recurso de print screen. 
26

 Idem. 
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indissociáveis. Arrisco afirmar que não se pode dissociar pensamento de imagem nos 

espetáculos do encenador.  

Na verdade, “desconfiar” de uma imagem é uma tarefa difícil, porque 

aprendemos desde cedo, ainda no paradigma pré-fotográfico e principalmente no 

fotográfico
27

, conforme aponta Lúcia Santaella (2005), a entender as imagens como 

detentoras de uma verdade que lhes é inerente. Francis Wolff (2005) escreveu em seu 

artigo Por Trás do Espetáculo: O Poder das Imagens
28

 que a imagem mostra, mas ela 

conhece apenas uma maneira de fazer isso: pela afirmação. Ela ignora a negação. Toda 

imagem diz apenas uma única palavra: “vejam!” ou “olhem!”. Tudo o que aparece 

imageticamente está apresentado. O mundo da imagem não pode dizer „não é‟. 

Ignorando a negação, a imagem também ignora o debate, a dialética, a discussão, a 

oposição das opiniões, o verdadeiro e o falso. Ela só conhece o mundo da apresentação, 

tudo é colocado no mesmo plano, o plano do „é real‟ e do “é assim”. Se quisermos dizer 

que não é assim, a única coisa a fazer é opor uma outra imagem que diga, ela também,„é 

assim‟. Com isso, a imagem torna-se dogmática. Para Cauquelin (2007) esses são 

resquícios ainda provenientes da pintura: 

[...] é exatamente a pintura que “encadeia” os elementos da 

natureza. Uma retórica, bem formada, governa desde já as 

relações do conhecido e do visível, e isso na ordem do 

verossímil e no registro da sedução [...] Longa travessia de 

signos. Idas e vindas entre imagem e fala, entre ideia e 

imagem. (CAUQUELIN, 2007. p. 98). 

Ao pensar a paisagem enquanto uma imagem tecnológica, principalmente com o 

desenvolvimento técnico das mídias, faz-se necessário com frequência, refletir sobre 

qual perspectiva se estrutura a imagem, sob que ponto de vista nos é apresentada a 

paisagem. Nesse aspecto, a contribuição do cinema é o desenvolvimento do que se 

conhece pôr “câmera subjetiva”. A câmera subjetiva pode transitar entre diferentes 

possibilidades e pontos-de-vista variados dentro de uma mesma imagem dada. Se a 

paisagem enquanto imagem estática apresenta uma narrativa visual, com a tecnologia do 

cinema e da câmera subjetiva, esse efeito torna-se potencializado e múltiplo, aonde o 

sujeito é conduzido a ver, constantemente, através dos olhos do artista. 

                                                           
27

 O paradigma fotográfico compreende todas as imagens cuja produção depende de uma conexão 

dinâmica e captação física de fragmentos do mundo visível, ou seja, dependem de uma máquina de 

registro e implicam obrigatoriamente a presença de objetos que preexistam às suas imagens. Dessa 

maneira, toda a discussão e ideia sobre fotografia contida nesse capítulo diz respeito a essas imagens. 
28

 In. NOVAES, 2005. p.18-45. 



68 
 

No espetáculo de Thomas Rainha Mentira (2007), por exemplo, esse mecanismo 

é amplamente utilizado e sobre ele se inscreve a própria encenação. O ciclorama (que 

também não deixa de ser uma tela) por onde passam as projeções, funciona em certos 

momentos, como se fosse transparente: ela (a tela) se torna invisível ao espectador, 

estreitando assim, a fronteira entre a “representação” e a realidade. Sontag (2004) define 

essa dominação pela câmera, e pelas imagens em movimento, como sendo um 

primitivismo moderno. Para ela, a realidade moldou-se de tal maneira as imagens 

captadas pelas câmeras, que tornando-se comum e, freqüente, referências às 

experiências particulares e impactantes, e a insistência na frase “parece um filme”.  

É em meio a essa sociedade, que o teatro dos “artistas plásticos”, como o 

identifica Béatrice Picon-Vallin (2006), passa a ser desenvolvido. Nesse teatro, seus 

encenadores, entre eles, Gerald Thomas, estão preocupados esteticamente com 

composições visuais e o desenvolvimento da imagem na sociedade, e, portanto, passam 

a criar um teatro do “enquadramento” imagético, seja baseado na moldura do pintor ou 

encerrado na lente da câmera. O discurso cênico então passa a ter como suporte uma 

“tela”, esteja ela, presente em cena (imagens projetadas) ou ausente (marcações cênicas 

partiturais). 

O palco se configura, com a ajuda da composição e disposição da luz, da fumaça 

(inerente aos espetáculos de Thomas), das tapadeiras, do ciclorama, dos elementos 

cenográficos, da composição e elaboração da paisagem sonora, dos objetos de cena e do 

corpo dos atores como um lugar para ser observado, analisado e confrontado. Pode-se 

dizer, em comparação, que todo o conjunto é tratado com o apuro tecnológico e rigor 

minucioso de um set de filmagem aberto ao público, ou um enorme estúdio de 

fotografia, onde sombra, luz e a dilatação do tempo são elementos fundantes. 

Dessa maneira, um teatro construído sob a perspectiva de paisagens visuais, não 

se faz apenas da junção entre teatro e cinema, teatro e mídias ou teatro e audiovisual. 

Não é simplesmente unir uma linguagem a outra de maneira aleatória. Mas sendo um 

processo de mão dupla, as linguagens e os suportes devem estar coligados num mesmo 

projeto de composição, numa mesma retórica de criação cênica. Assim sendo, o 

encenador se institui também, como um “paisagista”, responsável por visualmente 

conceber os elementos e entrelaçá-los. O espectador ao olhar aquilo que se apresenta 
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diante dele, deve visualizar um todo “natural” ou a “ilusão de realidade” daquilo que 

olha.  

Logicamente, a poética pós-dramática, como assegura Lehmann (2007) tenta 

apresentar respostas sobre os rumos do teatro na atualidade. O reconhecimento disso é a 

aceitação de que novas análises precisam ser elaboradas sobre a cena, que novas 

maneiras de abordar, pensar e conceber a criação em teatro devem se desenvolver. 

Pensar o teatro não como um organismo aleatório, à margem das transformações, mas 

no seio delas, imerso nas principais discussões filosóficas, tecnológicas e sociais que o 

atingem enquanto linguagem. 

Certa vez, ao conversar informalmente com Béatrice Picon-Vallin no ECUM 

2009 (em comemoração ao ano da França no Brasil) lhe perguntei o que ela pensava 

acerca do teatro pós-dramático e dos organismos híbridos. Prontamente ela respondeu 

que o teatro, desde a sua gênese, dialoga com outras áreas que não lhe pertencem. E 

que, portanto, ele seria por excelência um híbrido. A princípio, pode soar simplista, mas 

analisando historicamente a afirmação de Picon-Vallin, é um fato. O teatro em todas as 

épocas conseguiu estabelecer um diálogo com as principais inovações tecnológicas e 

com as variadas linguagens artísticas. Dentro dessa perspectiva, o que torna a nossa 

época diferente das outras? O que a torna distinta é a maneira como passamos a 

construir e a estruturar aquilo que chamamos de realidade. Wolff (2005) define a 

situação da imagem na nossa época da seguinte maneira: 

Depois que a arte abandonou o projeto representativo, as 

imagens foram deixadas órfãs, abandonadas a si mesmas, ou 

mais tarde deixadas, pelo prodigioso desenvolvimento de 

técnicas automáticas de reprodução, à pura reprodução 

mecanizada, à representação pela representação: fotografia, 

cinema, televisão, imagens digitais, e, sobretudo imagens 

por todos o lado, imagens de tudo, vindas de todos os lados. 

[...] a seu próprio poder de representar, e criam a ilusão de 

não representar, de não ser imagens fabricadas, de ser o 

simples reflexo, transparente, daquilo que elas representam, 

de ser o puro produto direto da realidade [...] o mais 

perigoso poder da imagem é fazer crer que ela não é uma 

imagem, fazer-se esquecer como tal. (WOLFF, 2005, p. 43). 

Sontag (2004) atenta para o fato de que a fotografia muniu o mundo de 

duplicatas imagéticas e, consequentemente, nos fez sentir que o mundo tradicionalmente 

se mostrou bastante acessível, mais do que a própria realidade. Existe hoje, um outro 
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tipo de consumismo desenfreado, o estético. As sociedades ocidentais industriais (e pós-

industriais) transformaram os seus cidadãos em dependentes de imagens. Essas imagens 

não são mais uma manifestação de um mundo existente, mas miniaturas fraturadas da 

realidade, que qualquer um pode produzir ou adquirir.  

O papel das câmeras no “embelezamento”
29

do mundo foi tão bem executado, 

que aprendemos a nos ver fotograficamente, estar “apresentável”, nomear um 

sentimento como belo e especial de ser lembrado, é imaginá-lo como “interessante” 

numa imagem fotográfica. Ao invés de apenas captar a “realidade” do mundo, as 

fotografias se transformaram em padrão, em norma. Consequentemente, a forma teatral, 

percebida e identificada inicialmente por Lehmann (2007) como sendo a pós-dramática 

está inserida nesse contexto. Dessa maneira, se torna natural esteticamente, que parte 

das produções teatrais reflita consciente e criticamente aquilo que consegue apreender 

dessa realidade, nesse caso, o nosso apego às imagens. 

Nesse aspecto, o teatro produzido no Brasil por Gerald Thomas, consegue 

transmitir critica e conscientemente essa realidade. Thomas não dialoga aleatoriamente 

com as mídias e nem é um entusiasta ingênuo delas, muito pelo contrário, ele as utiliza 

para denunciá-las, para criar um jogo de espelhos com o aparato midiático. Ele, sendo 

por formação um artista visual, percebeu que todo o visível guarda uma dobra invisível 

que é preciso ser mostrada, é preciso ser desvendada a cada instante e a cada 

movimento. 

Nesse sentido, o seu teatro, a primeira vista, seria logicamente um teatro visual, 

mas esse não é o objetivo de suas encenações: mostrar plasticidade ou um material para 

ser apreciado. Ele quer revelar justamente o invisível, o que move as ligações, as 

conexões, os pensamentos da sua cena. No subtexto conseguido através da coligação 

entre imagens aparentemente desconectadas espacialmente e temporalmente as ideias 

que o atormentam enquanto artista. Não há um interesse de enquadrar-se em alguma 

estética ou definir ele próprio a sua obra. Apenas concede movimento e ação as suas 

angustias existenciais, aos seus pensamentos acerca do mundo, desse mundo 

eminentemente individualista e visual que nos rodeia. O seu palco, dessa maneira, se 

transforma num local para exorcismos pessoais, históricos, individuais e coletivos.  

                                                           
29

 Para uma discussão mais completa acerca do papel do embelezamento do mundo pelas câmeras ver 

Sontag (2004). 
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Quando encenou Rainha Mentira no ano de 2007, por exemplo, o encenador 

levou à cena sua história pessoal. A encenação trata de um diálogo com a própria dor, 

após o falecimento da sua mãe. A peça tem como tema a sua relação com a mãe 

apresentando-a como arquetípica e ancestral; a encenação então leva ao palco um 

Thomas autobiográfico. 

Gerald Thomas nos apresenta com frequência, em suas encenações, uma 

imagem e um tempo para a reflexão, uma citação e um outro tempo para o escrutínio 

dessa citação. Assim Thomas mobiliza a visualidade metafórica dos quatro elementos 

estabelecidos por Cauquelin (2007), (que também podem ser os sentidos), a visão, o 

tato, a audição e o olfato, jogando uns com os outros, para a configuração da cena 

contemporânea. Esse formato nos leva a perceber que algumas mídias e procedimentos 

utilizados em cena ocupam-se de cada um desses, juntos ou separados, por exemplo: o 

áudio gravado da voz em off de Thomas em suas encenações, bem como os demais 

ruídos e sons de maneira a caracterizar uma ambientação sonora e a visualidade de suas 

imagens projetadas (ou não). Afinal, segundo Cauquelin (2007), são necessários ao 

menos dois elementos conflitantes para que se configure a ideia de uma paisagem. 

Com a possibilidade de diálogo, de troca, entre esses quatro elementos existentes 

dentro da paisagem e a efetuação de um jogo metafórico entre eles, consegue-se 

estruturar imagens retóricas que criam conexões indissolúveis entre si fazendo com que 

essas imagens não se percam, não se tornem fluxos vazios, mas antes, provoquem no 

espectador um tempo para leitura, para o desvelo. 

Sendo Thomas um encenador que trabalha com imagens, sejam elas projetadas 

ou produzidas com os corpos do atores, convém, em tempos de grande veiculação e 

discussão sobre o papel das imagens na sociedade e nas artes, de maneira específica, no 

teatro contemporâneo brasileiro, analisá-lo mais profundamente no que toca a forma 

como o encenador manipula e dialoga com as imagens projetadas dentro de seus 

espetáculos, na perspectiva de um entendimento acerca do diálogo entre teatro e as 

mídias e, consequentemente, na provável formação de uma poética do híbrido. 

Definir qual encenação de Gerald Thomas seria a mais emblemática e 

importante para a análise no contexto das paisagens visuais e do diálogo com as mídias 

(em especial a imagens projetadas), proposta desse trabalho, se mostrou uma tarefa 

complicada. Entrando em contato com o encenador (através de correspondência 
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eletrônica e-mails contidos no anexo desse trabalho), lhe perguntei em quais espetáculos 

esses procedimentos se mostravam mais frequentes e significativos e ele me respondeu 

que em todos. Gerald Thomas me assegurou que sempre, desde o seu primeiro 

espetáculo em solo brasileiro, trabalhou e dialogou com as mídias.  

Estabeleci também contatos com outras pessoas que trabalharam diretamente 

com o encenador, atores, membros de sua Companhia de Opera Seca (Dry Opera). Na 

tentativa, estabeleci contatos com Fabiana Gugli
30

, atriz que trabalhou com Thomas e 

participou de grande parte de suas encenações da década de 1990 até sua última 

montagem. E com o iluminador (agora atual diretor da Cia) Caetano Vilela. 

Paralelamente a esses contatos, sobre os quais falarei no próximo capítulo, acessei os 

sites e blogs pessoais de Gerald Thomas
31

. Nesses sites estão disponíveis para a 

consulta acervos jornalístico, fotográfico, videográfico e informativo bastante 

interessantes e elucidativos sobre a obra do encenador.  

A seguir, com base na discussão teórica, sobre os conceitos de hibridismo, 

paisagens visuais e a relação entre teatro e imagens, apresentada neste capítulo, 

analisarei com base em registro videográfico do espetáculo Rainha Mentira (Queen 

Liar, 2007), a obra de Gerald Thomas. 

                                                           
30

 Foram realizadas algumas entrevistas, na cidade de São Paulo-SP no período de 23/05/2010 a 
30/05/2010, com os contatos já citados acima. Consegui da atriz Fabiana Gugli, algumas informações 
cruciais. Fabiana Gugli ao tomar conhecimento da pesquisa, sugeriu as peças Rainha Mentira e Luar 
Trovado, ambas do ano de 2007. De acordo com ela, em todas as encenações do Thomas, há realmente 
o diálogo com as mídias, com as projeções de imagens e com a formação de paisagens visuais, porém, 
nessas duas encenações citadas acima, o recurso da projeção é norteador e fundamental para o 
desenvolvimento da ação. 

31
Atualmente Thomas só atualiza o endereço http://geraldthomasblog.wordpres.com/ 

http://geraldthomasblog.wordpres.com/
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Capítulo 03 

 

Gerald Thomas: Arqueologias, citações e autoreferências 

na (des)encenação do mundo. 

O teatro, em qualquer parte do mundo, é mais ou menos isso: um ritual sobre 

viagens, descobertas, ódios, paixões e pequenas explicações sobre as 

coincidências. Alguns depositam confiança na narrativa. Outros fazem da 

narrativa uma jornada deliberadamente confusa. A confusão não nasce de um 

desentendimento do mundo. Pelo contrário, nasce do excesso de informação. 

A confusão é a linguagem que na verdade, transformará o artista em um ser 

único, com assinatura própria. O que, para muitos, vem a ser uma 

interferência na narrativa, para outros é simplesmente a construção de um 

caminho próprio, de um entendimento pessoal. Dessa visão nasce a 

necessidade de ser artista. E dessa necessidade nasceu essa figura 

contemporânea que hoje chamamos de “criador” de teatro. Na verdade, é um 

termo avançado para o que sempre foi, o diretor. Gerald Thomas (in 

FERNANDES e GUINSBURG, 1996, p. 23). 

3.1 Pretextos e Hipertextos na Construção da Voz Off de um Ator-Pesquisador. 

Poucos artistas na atualidade conseguem de maneira articulada eliminar a 

fronteira entre vida e obra como Gerald Thomas. O mesmo encenador que discute horas 

num seminário avançado e científico sobre a filosofia em Frederic Nietzsche é o mesmo 

que consegue, de maneira extremamente individual e biográfica, falar sobre os seus 

conflitos familiares, articulando-os como metanarrativa dentro de um contexto maior e 

universal que é a história sociocultural do ocidente entre guerras e ditaduras, sem, 

contudo, tal ato lhe parecer oportunista, medíocre ou piegas. 

Esses diálogos entre o micro e o macro também se apresentam na vida 

profissional de Thomas no sentido burocrático e logístico; ao mesmo tempo em que 

dirige óperas de grande porte na Europa e consegue articular-se com os artistas 

significativos da cultura ocidental contemporânea. A companhia que fundou no Brasil 

circulou pelo mundo com o conjunto de suas peças, encontra-se hoje sem nenhum 

patrocínio, ou fomento cultural seja de órgãos governamentais ou privados. 
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De acordo com Fabiana Gugli, atriz da Companhia de Ópera Seca (Dry Opera) 

desde o final da década de 90, a companhia não possui um espaço físico, uma sede, ou 

se quer, mantém vínculo empregatício com os seus artistas − muitas das vezes os 

próprios artistas participavam como produtores − o que a caracteriza, nesse momento, 

como “sem funcionamento” por falta de fomento, em depoimentos pessoais postados 

em seu blog, Thomas confessa apenas não dispor de paciência e tolerância para o 

mecenato, o que fez com que saísse da direção artística e deixasse de responder pela 

Companhia de Ópera Seca (Dry Opera) no Brasil, assumindo em seu lugar, o seu 

antigo colaborador, Caetano Vilela. 

Quando o encenador desponta no Brasil, no fim da década de 1980 e se mantém 

ativa até a década de 1990, parte do público, assim como parte da crítica especializada 

demonstra dificuldade em situar, localizar e contextualizar as obras do encenador. 

Alguns as taxaram de “estrangeirismos” e o comparavam aos encenadores conhecidos 

do grande público como Antunes Filho (do Centro de Pesquisa Teatral do SESC-SP) e 

Zé Celso Martinez (do Teatro Oficina), outros classificavam sua obra como “não teatro” 

e Thomas, motivado pela provocação e pelas discussões acirradas, a cada espetáculo, 

buscava ir além, romper com alguma unidade clássica do teatro e consequentemente 

desvirtuar-se de qualquer bandeira nacionalista. Na verdade, alterar tempo-espaço, 

desfilar referências, realizar colagens, dialogar com os recursos tecnológicos, subverter 

a noção de ator e de personagens, entre outras coisas, já nessa época, não era “O” seu 

objetivo primordial segundo o próprio encenador
32

.  

Como um cidadão do mundo, na condição de estrangeiro e também exilado, 

freqüentador dos grandes centros urbanos e, principalmente, egresso do circuito 

conhecido como off Broadway, Thomas não conseguia visualizar possibilidades e 

ferramentas, a não ser essas, para comunicar-se com o mundo a partir do teatro. O que o 

próprio Thomas justifica (FERNANDES E GUINSBURG, 1996) da seguinte maneira: 

Toda arte produzida em grandes centros é descaracterizada 

de nacionalidade. Ela é urbana simplesmente. Essa 

urbanidade compreende a falta de identidade, a confusão 

étnica e mística que as vias de concreto propõem. É curioso 

notar que essa mescla criou uma identidade vulnerável no 

                                                           
32

 Contudo, como veremos adiante a partir da análise do espetáculo Rainha Mentira  (2007) não me 

parece confiável tal afirmação tendo em vista que em sua obra constantemente nos deparamos exatamente 

com essas características negadas pelo encenador. 
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objeto de expressão da arte moderna, vulnerabilidade esta 

que a arte primitiva de sociedades enclausuradas há muito, 

perderam por se erguerem por meio da construção de 

„semideuses‟, grandes mitos, grandes „naturezas vivas‟[...] A 

produção artística dos grandes centros urbanos é a natureza 

mais que morta, decrépita, mas paradoxalmente, essa 

decrepitude contém todos os aspectos do homem moderno, 

suas várias nacionalidades – tudo justaposto, aglomerado, 

anárquico e fora de ordem. Nesse disfarce democrático. (p. 

169). 

A impressão que temos ao assistir qualquer uma das obras de Thomas é a mesma 

desse discurso: tudo justaposto, aglomerado, fora de ordem. Ora, no primeiro capítulo 

discuti sobre esses sintomas serem característicos do fenômeno econômico sócio 

cultural do pós-moderno, discutido na Europa e nos EUA desde o final da década de 

1960, início dos anos 70, mas que no Brasil, até a chegada de Thomas à cena nacional, 

não era uma prática comum, o que certamente causou tumultuo na cena nacional, entre 

os artistas, na imprensa e principalmente entre o espectador. Nessa época, muito se 

falava sobre as encenações de um diretor “estrangeiro” no Brasil que violava os cânones 

do teatro nacional, mas poucos foram os artistas-pesquisadores nacionais que buscaram 

entender a linguagem e a poética de Thomas.  
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3.2 Le Roi Est Mort, Vive La Reine! 
33

 

A apropriação dessa saudação, com a troca de “O Rei” por “A Rainha” é a forma 

escolhida para explicar e desenvolver o discurso a respeito da motivação e da 

construção do texto e do tema do espetáculo, Rainha Mentira, criado, escrito e encenado 

por Gerald Thomas no ano de 2007, sendo apresentado pela primeira vez na “Estação 

Oi Futuro” no Rio de Janeiro, Brasil.  

A princípio, ao lado do título Rainha Mentira aparecia o termo correspondente 

da frase em inglês, Queen Liar, o que ainda pode ser verificado nos títulos dos extratos 

videográficos do espetáculo, disponíveis nos sites pessoais de Thomas. Quando o 

encenador concedia uma entrevista ao canal UOL de notícias e entretenimento da 

internet
34

no ano de estréia da peça, 2007, o título de efeito da chamada da entrevista era 

“Minha vida inteira é uma mentira”.
35

 Thomas se referia a alguns assuntos de sua vida 

pessoal e antes que o jornalista perguntasse, ele confessaria de imediato: "„Queen Liar‟ 

é uma analogia de „King Lear‟ de Shakespeare e é baseada em minha vó e em minha 

mãe, esta dupla tem um passado”. 

A partir dessa afirmação, procurei entender, dentro do espetáculo Rainha 

Mentira, quais eram os pontos de intersecção ou procedimentos apropriativos utilizados 

por Thomas do universo e ideias da tragédia Shakespeariana, Rei Lear. Em linhas gerais 

e de forma resumida explicarei a tragédia do autor inglês: O personagem-título é a 

figura central e o herói trágico por excelência da história, a partir de uma escolha 

errônea – o rei decide dividir o seu reino entre suas três filhas, e para tal, exige delas 

submissão e homenagens bajuladoras. Diante da recusa da filha mais jovem, Cordélia, 

que se revolta contra o fingimento das suas irmãs, Goneril e Regan, o Rei expulsa-a do 

reino negando-lhe o direito à partilha. Lear desencadeará toda uma alteração na ordem 

natural, provocando a mudança da fortuna da felicidade para a infelicidade – a 

Inglaterra cai em mãos inescrupulosas e ele mesmo, antes rei, vê-se lançado à própria 

sorte e é desprezado e humilhado pelas filhas a quem dera o trono. Cordélia acaba se 

                                                           
33

 Uma apropriação da frase Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! Em português: O Rei está Morto, Vida longa 

ao Rei! Nesse caso, a apropriação se faz com a substituição do gênero do monarca, aqui a rainha (La 

Reine). Essa é uma proclamação tradicional feita na sequência da subida ao trono de um novo monarca, 

em vários países, como o Reino Unido, Canadá e outros. 
34

 A entrevista foi concedida ( no dia 10 de agosto de 2007) ao site da UOL, especificamente no canal de 

Bate-Papo, ao jornalista Marcelo Tas, na época em que Thomas hospedava o seu blog pela empresa. 
35

 Para maiores informações e detalhes sobre a entrevista concedida ao jornalista Marcelo Tas, ver 

anexos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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casando com o herdeiro do trono francês e retorna à Inglaterra na tentativa de defender 

o pai, mas acaba encontrando a sua própria morte. 

A peça, como se pode observar, é essencialmente, um drama familiar, sendo 

escrita na época de maior maturidade literária de William Shakespeare. O dramaturgo 

inglês escolheu o recurso do erro trágico para mostrar suas conseqüências ao longo de 

todo o texto, ao invés de só apontá-lo no final. O efeito redentor e didático dessa 

tragédia é, em especial, a percepção da fragilidade humana, e o apontamento de que a 

velhice, obrigatoriamente, não nos acrescenta sabedoria nem tampouco aprendizado 

pela experiência. Os erros de julgamento, pelo contrário, podem ser ainda mais trágicos 

por conta da vaidade e da soberba oferecidos pela aparente superioridade de julgamento 

dos mais velhos. E essa lição, nessa tragédia de Shakespeare, pode atingir tanto um 

velho rei, quanto um homem mais jovem, no caso, Gloster. 

Esteticamente Rainha Mentira (2007) se mostra como uma obra da maturidade 

artística de Gerald Thomas. As figuras que ocupam e protagonizam a cena não são 

personagens emblemáticos, nem derivam de mitologias, pelo contrário, são personagens 

conhecidas apenas no íntimo do seio familiar do encenador, que por sua vez, assim 

como Shakespeare, no caso de Rei Lear, utiliza a ideia de um erro trágico para pontuar o 

espetáculo inteiro: o suicídio do tio de Thomas e o peso da culpa desse ato que recaí 

sobre a mãe. Culpa atribuída unicamente pelo julgamento de sua avó, teoricamente uma 

pessoa madura e de idade avançada. O texto de Thomas se assemelha ao de Shakespeare 

novamente ao retratar a avó como uma velha sem escrúpulos, viciada em substâncias 

entorpecentes e opiáceos, desmistificando assim, a ideia de que a idade nos acrescenta 

sabedoria e prudência. Thomas dialoga com Shakespeare da maneira como ele o 

entende, a saber: 

Shakespeare era um autor irreverente, um caricaturista 

cáustico, um humanista cético. Se tinha de conviver com 

uma coisa chamada Estado, o fazia através da sátira e da 

subversão. Shakespeare lidava com reis e com rainhas, 

príncipes e duques, da forma mais metalingüística possível: 

transpunha tudo para um teatro, ou para um castelo que era 

um teatro, ou para uma ilha que era um palco, e os 

ridicularizava, matava, trucidava e enlouquecia. 

(FERNANDES e GUINSBURG, 1996, p. 64). 
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Esquadrinhando, subvertendo e desconstruindo até chegar a uma forma 

expressionista, é a maneira como Thomas lida com algumas personagens de Rainha 

Mentira. A figura da mãe, por exemplo, composta pela atriz Fabiana Gugli, anda de 

maneira muito peculiar, assim como, a figura da avó, tem a boca em forma de “U”, um 

dos braços paralisados e a voz é distorcida e aguda como uma ave de rapina. 

Thomas, ainda, na mesma entrevista concedida ao UOL fala: 

A minha vida inteira é uma mentira na medida em que eu 

não sei qual a minha verdadeira nacionalidade e não sei até 

hoje o trajeto completo que percorri quando criança. E 

ninguém mais pode me responder pois estão todos mortos, 

afirmou. Aos 28 anos, estava passando um mês no Brasil e 

minha mãe chegou para mim e disse: 'seu pai não é o seu 

pai'. 

Ainda, de acordo com ele, essa revelação juntamente com a descoberta de um 

passaporte da sua avó, se tornou um imenso problema (não revelado na entrevista). 

Entre outras declarações acerca da motivação dessa narrativa, estão detalhes 

importantes como: 

Esse texto é baseado em minha vó e minha mãe. Toda peça 

minha é autobiográfica. Mas esta é um pouco mais, "Eu não 

consigo lidar com a morte. E é a única coisa de que temos 

certeza” e ainda: “[...]A minha vó era uma judia que achava 

que o filho se enforcou por causa da minha mãe que o 

encontrou, isto tem na peça. Aos nove anos de idade a minha 

mãe entrou no banheiro e encontrou o irmão de 17 

anos, que era gay, enforcado. A minha vó queria que ele 

tivesse uma relação amorosa com um oficial da Gestapo para 

escapar do nazismo. Ela era viciada em heroína e achava que 

o nazismo não ia chegar na alta sociedade. A minha mãe 

estudava em Genebra  

Ou quando o entrevistador, Marcelo Tas, pergunta a Thomas: “É inspirada na sua mãe. 

A carta que foi lida no velório dela é lida em cena. Por que você não foi ao velório da 

sua mãe?” E ele responde: 

[...] A carta não foi lida por mim porque eu não fui ao 

velório, não tive coragem de ir. Tem uma lei no Brasil que 

diz que o corpo deve ser enterrado no dia seguinte e eu não 

conseguiria chegar a tempo ao enterro as 10h30 da manhã. 

Na verdade eu não consegui lidar com os últimos três anos 

da minha mãe em um asilo judaico na Tijuca. 
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Todas essas informações são pistas similares aos fragmentos de um mosaico, e 

também, referências essenciais se imbricam à narrativa visual como uma espécie de 

subtexto e fluxo de pensamento no discurso da encenação. Dessa maneira, quando 

Thomas fala sobre Rei Lear ser uma analogia, não quer dizer que ele a transporte para a 

cena de maneira direta, simples e aberta. Thomas articula o seu próprio Lear, num 

processo de analogia que sofre uma distorção, passa pelo crivo da interpretação e da 

subjetividade pessoal e ainda se apresenta de maneira desarticulada. O revelar dessa 

analogia não está propriamente na escrita visual do espetáculo, mas nas pistas que o 

encenador constrói fora dela. São referências que transcendem a cena, invadem o 

privado e são devolvidas à cena em forma de jogo, de maneira completamente 

contaminada pela ficcionalização, artificialidade e teatralidade. 

Os textos-referência que constroem o espetáculo Rainha Mentira possuem 

características essencialmente fragmentárias, gerando significações instáveis e 

ambíguas, assim como os seus personagens, que não são apresentados no sentido 

tradicional do termo (nem o que ele representa para o teatro dramático), mas antes, por 

se tratar de um teatro que trabalha com imagens, esses personagens se apresentam em 

cena como figuras, algumas até episódicas e pouco delimitadas, por exemplo, da 

delinqüente, da assistente de palco, dos homens de terno e do bombeiro vermelho. 

  



80 
 

3.3 Dramaturgia de Leitura 

A ideia desenvolvida por Da Costa (2009) que se refere à “livre apropriação de 

obras literárias, musicais e visuais disponíveis no acervo da modernidade ocidental, 

obras as quais se interfere, as quais se anexam aspectos heterogêneos, criando 

paralelismos semânticos e formais diversos” (p.48), ou, “procedimentos de apropriação” 

(BEIGUI, 2006), “rapsódia” (SARRAZAC, 2002) e “fraturas” (AGAMBEM, 2009), 

são elementos característicos das encenações de Thomas. O encenador reúne 

fragmentariamente, no mesmo palco, aspectos que dizem respeito a contextos artísticos, 

literários e históricos muito heterogêneos entre si. 

Da Costa (2009) acredita que mesmo que o espectador não consiga identificar e 

nem reconhecer as referências utilizadas ao longo do espetáculo, consegue criar 

condições de perceber, a partir de indicações fornecidas ao longo do espetáculo, que 

está diante de uma obra que remete a outras escritas, contextos e ordens textuais 

diferentes, em um jogo que curiosamente “complexifica” e “desestabiliza” as mesmas 

referências. 

Em Rainha Mentira, por se tratar de uma obra biográfica, o que a torna uma 

espécie de confissão em cena, o espectador não tem acesso de forma direta às memórias 

ou à história familiar que está sendo desarticulada pelo encenador. Então, para 

comunicar-se com seu espectador, as indicações e referências fornecidas ao longo do 

espetáculo acontecem com imensa frequência, sejam elas, contadas pela voz off do 

encenador − quando pontua e caracteriza as suas figuras cênicas − e também, 

curiosamente, quando projeta e dialoga com algumas imagens no espetáculo, como por 

exemplo: a imagem do café da manhã, de uma das torres do WTC e da imagem inicial 

do suicida. 

Mas essa dramaturgia de leitura não é apenas uma retomada de textos e 

discursos, ela ocorre também como paródia a gêneros literários, teatrais e 

cinematográficos. As imagens abaixo retratam dois exemplos, a saber: 
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Imagens 23, 24, 25 e 26
36

: Na esquerda Fabiana Gugli como figura jovem da Mãe na sua 

primeira entrada, e na direita a figura da Avó (em cima) se apresenta em cena e elas iniciam uma 

longa sequência de perseguição (em cima e em baixo). 

Considero essa sequência como sendo uma referência assumida ao cinema 

clássico americano e europeu, e também, de certa maneira ao expressionismo. A música 

que compõe a cena é instrumental, tonal e longa, utilizada geralmente no cinema, para 

designar longas passagens de tempo e também para conseguir um efeito de atenção 

sobre alguma personagem feminina da era clássica de Hollywood. A caracterização da 

figura da Mãe enquanto jovem: penteado do cabelo, casaco, óculos e acessórios, 

juntamente com o caminhar estilizado da atriz (que demonstra, pelo andar, ter uma 

técnica e um preparo físico de bailarina), apontam para uma referência as grandes divas 

do cinema, como, Marlene Dietrich, Ava Gardner ou Rita Hayworth. 

No momento em que a figura da Avó aparece em cena, ela é completamente 

desconstruída. Previamente em narração em off, Thomas nos informa que um dia ela 

tentou bater nele e a sua boca ficou com o formato de “U” e o seu braço ficou 

paralisado. A Mãe, pela imagem, lembra uma figura expressionista, semelhante aos 

filmes dos diretores do movimento. O jogo entre o claro e o escuro proporcionado pela 

luz, nos remete a isso. A nossa certeza sobre a Avó ser uma figura expressionista é 
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 Figuras obtidas a partir da ferramenta Print Screen aplicada ao registro videográfico do espetáculo. 
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confirmada também através da voz off, quando Thomas acrescenta: “[...] venenosa, 

viciada em todos os opiáceos, parecia uma figuras daquelas saídas do quadro de Otto 

Dix
37

”.  

O outro exemplo imagético, no espetáculo, é uma citação inicial, que não é 

indicada por Thomas, mas que é conhecida por quem já leu a obra Esperando Godot 

(1952) de Samuel Beckett. No texto de Beckett há uma descrição sobre dois 

personagens, Lucky e Pozzo, onde o segundo puxa uma corda que na outra ponta está 

amarrada ao pescoço de Lucky. Que, por sua vez, carrega uma pesada mala que não 

larga um só instante. Entende-se pela situação que Pozzo é o patrão e Lucky o seu 

criado. 

 

Imagem 27: duplos. 

A figura do bombeiro vermelho que a primeira vista lembra um duplo clownesco 

(ele entra de óculos escuros e nariz de palhaço) do bombeiro americano inicia um jogo 

com o bombeiro americano de dominador e dominado. Quem ganha conduz o outro, 

nesse caso, a figura do bombeiro vermelho, que sai conduzindo a mangueira como se 

essa fosse uma corda. Ele não traz uma mala como a descrição de Pozzo sugere, mas 

sim, uma maçã. A figura do bombeiro vermelho também poderia ser considerada uma 

citação de Thomas a ele próprio, já que uma figura similar aparece no espetáculo 

Império das Meias Verdades (1993) e em alguns momentos da narrativa de Rainha 

Mentira, ouve-se Thomas falar em off sobre o título do espetáculo. Porém, na imagem 
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 Pintor expressionista alemão, veterano da primeira guerra mundial, suas obras eram declaradamente 

antibélicas. Retratou na pintura o surgimento do Jazz em Os Noctívagos (1927-1928).  
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inicial de Rainha Mentira, esse bombeiro vermelho apresenta uma maçã, o que não 

havia em Império das Meias Verdades. 

 

Imagem 28: duplos II 

No meu entendimento, essa visualidade caracteriza, no conjunto que 

compreende o bombeiro americano, e mais adiante do espetáculo, com a projeção da 

imagem de uma das torres do WTC, como sendo uma citação a cidade de New York 

reconhecida mundialmente como The Big Apple. Também, não deixa de ser uma citação 

a Império das Meias Verdades, onde o encenador atingia o ápice de notoriedade no 

Brasil. Nessa cena em que o bombeiro americano posiciona a sua mangueira no sexo do 

bombeiro vermelho a voz off de Thomas narra o que seria uma relação sexual: “Ai, eu 

to, prestes a... Penetrar em você... Ai... Ai... Eu vou gozar em você... Ai... Eu tô 

gozando... Ai... Ai... Eu vou gozar... to quase gozando... Ai..!”.  

Uma reiteração à afirmação anterior sobre a homossexualidade do seu tio e 

também uma citação emblemática, como referência a outra obra, nesse caso, Bent
38

− 

peça escrita em 1979, por Martin Sherman que trata da perseguição nazista aos gays que 

                                                           
38

  A peça virou filme de mesmo título de produção inglesa e data do ano de 1997, tendo no elenco nomes 

como Clive Owen e Ian Mckellen. 
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ocorre durante e depois da Noite das Facas Longas
39

 − A peça de Sherman tem como 

ponto chave da trama um casal de homossexuais masculinos, onde um deles (Max) foi 

enviado ao campo de concentração por ser gay mas que não assume sua 

homossexualidade preferindo usar como identificação a estrela de Davi em seu 

uniforme, e não o triângulo rosa, conhecido como identificador dos “acusados de 

homossexualidade”. O seu futuro companheiro, que conhecerá no campo de 

concentração, por sua vez, tem orgulho de ser gay. Eles se apaixonam e sem 

possibilidade alguma de transar, iniciam uma relação sexual platônica e verbal, sem 

toque físico, onde, um discorre para o outro a ação sexual que pratica, até ambos 

atingirem o orgasmo. Thomas não afirma, mas se vale da citação de Bent e todo o seu 

contexto como entrelinhas de justificativa para o suicídio do seu tio. A própria voz off 

de Thomas, continua: 

Minha mãe mandou, falou assim, lá nos vizinhos tá tudo 

bem, tá tudo lindo, pega essa mangueira e destrói tudo 

aquilo porque ele não são judeus e trate de arranjar um 

amante oficial da SS 
40

para que a gente se “safe”. E agora? 

E agora? Eu aqui com essa porcaria na mão, eu não 

conseguia mais localizar a minha irmã pequena, estavam 

todos perdidos, procurando seus entes queridos, ninguém 

mais conseguia localizar ninguém, os trens lotados. 

Como se pode observar, as citações canibalizam outras citações, fazem 

constantes reiterações e instauram um fluxo de pensamento de mundo e intelecto do 

encenador. Thomas acredita no seu discurso, e mesmo não tendo provas concretas do 

fato, ele o justifica encontrando respaldos primordialmente no descolamento do discurso 

do outro. Uma metáfora da própria Big Apple que reúne tribos, guetos e nichos do 

mundo inteiro e também apropria-se das tradições e costumes do outro de maneira 

abrupta, levantando assim a bandeira da universalidade plural. Esse procedimento de 

Dramaturgia de Leitura (DA COSTA, 2009), como se pode notar, não compreende 

apenas a escrita enquanto palavra, mas como suporte, enquanto percepção de que o ato 

de escrever envolve a tinta, a caligrafia, os rabiscos e os traços, consequentemente, a 

imagem e a instauração de uma visualidade latente. Essa imagem acontece 
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 A Noite das Facas Longas (em alemão Nacht der langen Messer) ou  Noite dos Longos Punhais foi 

um expurgo que aconteceu na Alemanha Nazista na noite do dia 30 de junho para 1 de julho de 1934, 

quando a direção do Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores (o Partido Nazista) decidiu 

executar dezenas de seus membros políticos, sendo a maioria da Sturmabteilung (SA), uma organização 

paramilitar do partido. 
40

 Grifo meu. 
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indiscriminadamente do suporte técnico, ela se apresenta como a síntese da ideia de uma 

dramaturgia de Paisagens Visuais. 

Outro exemplo ilustrativo desse procedimento é utilizado de maneira paródica 

por Thomas em um outro momento do espetáculo: com as duas novas torres dispostas 

em cena, paralelas e justapostas às torres gêmeas do WTC (e depois no lugar delas), que 

são construídas com a ajuda de várias figuras durante uma cena no espetáculo (o que 

gera a ideia de uma construção coletiva de informação, diversa e participativa) tendo 

como estrutura e alicerce unicamente livros. 

 

Imagem 29: torres gêmeas da informação 

A imagem dos livros denota uma referência clara ao conhecimento sólido, 

diverso e plural além da importância de se construir bancos de dados, mas também, não 

deixa de ser uma citação da própria obra do Thomas, que em algumas das encenações 

como Carmem com Filtro (1988) e O Processo (1988) utilizou como cenografia uma 

grande biblioteca. A biblioteca como metáfora de um mundo sólido, em construção ou 

por construir, ou também como o porão do modernismo, de onde são retiradas e 

revisitadas as referências constantes do encenador. 
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Observar a biblioteca e perceber no livro o elemento construtor dela é o mesmo 

processo de perceber o palco como um grande livro de páginas em branco a ser escrito e 

reescrito constantemente primando por textos, contextos e ideias anteriores. A tela onde 

são projetadas as imagens mecânicas de Rainha Mentira, o ciclorama do Espaço Oi 

Futuro, não deixa de também figurar (e funcionar tecnicamente) como uma página em 

branco que é constantemente preenchida por flashs de um mundo dominado por 

imagens técnicas, sejam elas, fotográficas, midiáticas ou digitais. Essas imagens, a 

partir da articulação do encenador, ao se relacionarem com os corpos das figuras 

dispostas em cena, se tornam Paisagens vividas e instauram o mundo, ou, como em 

Thomas tudo é mentira e construção, uma paródia da desencenação do próprio mundo, 

num exercício frequente do “meta”. E ainda, nas palavras de Da Costa (2009): 

As telas que tornam os corpos e os objetos quase imagens de 

si mesmos, a importância dada ao desenho da luz, a 

contribuição decisiva da cenografia em muitos dos 

espetáculos de Gerald Thomas [...] revelam um dramaturgo 

encenador para quem não se pode, de fato, separar ou 

distinguir, na escritura teatral, a emergência criativa do 

aspecto cênico ou imagético-visual em relação à criação 

dramatúrgico-verbal. (p. 84). 

Faz-se necessário, ainda como procedimento de Dramaturgia de Leitura, tratar 

ainda da referência ao simples e próprio ato de ler e escrever. Em Rainha Mentira, isso 

acontece pelo elemento da Carta que ocupa lugar de destaque no desenvolvimento da 

narrativa e das ações cênicas desenhadas no palco. Na entrevista que concedeu ao canal 

UOL de notícias, Thomas fala sobre a carta de despedida que escreveu para a mãe, mas 

que não conseguiu lê-la pessoalmente em seu enterro − a atriz Fabiana Gugli foi a 

leitora oficial da carta no velório − Essa mesma carta foi um dos elementos matriciais 

da construção do espetáculo. Em cena, a figura da Assistente de palco entra com uma 

carta nas mãos, ela desarticula a cena que está acontecendo e nesse momento as figuras 

passam a responder enquanto os próprios atores em um cotidiano de ensaio. A figura da 

Mãe (Fabiana Gugli) diz num tom de cinismo: “Geraldinho se manifestou” enquanto 

caminha até o fundo do palco e a Assistente de palco chama um dos atores pelo nome, 

Pancho Cappeletti, para que ele desconstrua a cena e venha ler a carta. Pancho caminha 

até um foco central, e ao olhar a carta não realiza tal ato, antes a dobra e a coloca na 

boca. 
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Mais adiante, Pancho volta à cena como a figura do Bombeiro Americano que 

morre tentando apagar o fogo de uma das torres do WTC, se deitando sobre o chão. 

Uma figura masculina de terno, que em outro plano apanhava da Avó de Thomas, agora 

cego, levanta-se e tateia até o corpo caído do Bombeiro americano. Tocando o corpo do 

Bombeiro americano, consegue encontrar a carta escondida dentro da parte frontal de 

sua cueca. A saber: 

 

Imagens 30 e 31: procurando a carta. 

A figura masculina de terno, apanha a carta, mas não consegue lê-la porque está 

cego. Assim a carta consegue transitar entre as várias figuras do espetáculo, mas não é 

lida. Ou melhor, as figuras são incapazes de tomar para si, o ato público de leitura dessa 

carta, e consequentemente, de atribuírem uma voz própria a ela. 

A carta entra no espetáculo novamente ao final, quando, finalmente é lida por 

Thomas presente em cena, no momento em que simbolicamente enterra a Mãe, já idosa, 

entre as duas torres de livros. Na verdade é como se as figuras criadas pelo encenador não 

fossem plenas e completas de sentimentos e individualidade como o seu criador. Elas não 

são capazes de falar sobre uma dor íntima da perda. O ato de exorcismo só pode ser 

concreto e realizado com o próprio encenador-narrador, saindo de sua situação confortável 

de voz off controladora, analítica e onisciente, para igualar-se e estar no mesmo campo que 

as suas criaturas, o palco. 

Todo o processo constitui um ato de autocitação e autorreferência e também o 

atestado de que não há fronteiras, para Thomas, entre a vida (em todas as suas esferas) e a 

arte, entre o criador e a criatura. O fato de não saber lidar, na esfera pessoal, com a morte é 

uma motivação para a existência do espetáculo, e também, um desafio a ser enfrentado 

diante do espectador. Com a leitura da carta, expurga-se o criador, descansam as criaturas e 

parte em paz a figura da Mãe (seja tanto a “real” quanto a da fabulação). O espetáculo se 
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mostra diferente de todos os outros da obra de Thomas, pelo tratamento que é dado 

especificamente a esse momento. Nele existe uma confissão, que destoa do todo do 

espetáculo, porque evoca uma catarse sentimental e emotiva do encenador a partir da 

circulação de uma carta pessoal e intransferível (ao portador e ao remetente) como elemento 

mediador e de tensão no espetáculo. 

 

Imagem 32: Gerald Thomas em cena para a leitura de sua própria carta de despedida da 

mãe) 

3.4 Isto Não é um Cachimbo - Ceci n'est pas une pipe. 

A frase acima foi eternizada pelo pintor surrealista belga, René Magritte em um 

de seus quadros, em 1928. O quadro tem como imagem um cachimbo e logo abaixo a 

transcrição: Ceci n'est pas une pipe. Em linhas gerais, significa que para afirmar uma 

negação, precisamos usar palavras, ou recorrer ao conceito de percepção do outro, ainda 

sim, norteado pela palavra. Afinal, como foi dito anteriormente aqui e embasado por 

Wolff (2005), tudo o que aparece imageticamente está apresentado. O mundo da 

imagem não pode dizer “não é”.  

Thomas é um encenador que consegue de forma primorosa instaurar e eleger 

esse duplo: afirmação-negação de uma imagem-palavra ou pensamento-ação. Destaco 

aqui essa afirmação de Magritte para discutir sobre as inúmeras referências ao teatro, 

em Rainha Mentira, O procedimento metalingüístico de Thomas (na utilização do 

metateatro) acontece delimitado em três momentos do espetáculo: o final do conflito 
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entre a Mãe e a Avó; no momento em que o corpo do “tio” suicida aparece; e 

finalmente, no encerramento da peça, com a leitura da carta de despedida. 

Os momentos em que acontece a intervenção metalingüística são aqueles de 

maior sobriedade e tensão, quando a narrativa do espetáculo parece levar o espectador 

até a esfera do campo dramático. Thomas cria uma fenda metalingüística, como maneira 

sutil de dizer: Não se emocionem! Essa história não é um drama realista, ela é uma 

construção lógica que acontece por meio do teatro, ela é meia-verdade ou uma 

ficcionalização do real e do cotidiano. A cena do embate entre Mãe e Avo se instaura 

visualmente, os elementos de cena e as ações do jogo dos atores se desenvolvem no 

plano do faz de conta, a convenção do contar com a platéia é estabelecida, mas em 

seguida, um dos atores (Fábio Pinheiro), que está em cena como uma das figuras 

masculinas de terno, instaura um distanciamento do contexto e começa a dirigir uma das 

atrizes, desarticulando e orientando a cena com palavras em playback. 

A voz off  de Thomas nesse instante diz: “Pára, pára, pára, pára com esse 

teatrinho do século passado, mas que coisa! A carne, a carne é minha e eu corto do 

jeito que eu quiser.” O ator recua e pergunta olhando para a platéia (e em seguida vira a 

cabeça para as coxias): “Tá bom assim?” Na sequência entra em cena a figura da 

Assistente de palco ( que atravessa a cena, vai até a atriz Fabiana Gugli, cochicha em 

seu ouvido, a atriz avança um pouco a frente e diz: “Castor de Andrade, o que quer 

dizer isso? Quem é Castor de Andrade? Meu rabino” A figura da Assistente de palco 

tira um microfone sem fio escondido dentro sua blusa e falando baixo nele, ao vivo, 

orienta os atores (as figuras masculinas de terno preto e a Avó que estão em posição 

desconfortável permanecendo bastante tempo estáticos em cena): “Desmonta, desmonta 

essa cena que eles vão ficar exaustos. E continua: Pancho, ô Pancho, vem ler esse 

bilhete (a carta já citada anteriormente). Cenicamente a sequência aparece da seguinte 

maneira: 
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Imagens: 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 sequência de cena na integra 



91 
 

A imagem maior “denuncia” uma atmosfera de “ensaio e bastidores” existente 

no espetáculo de maneira a avisar que tudo o que acontece diante do espectador é um 

jogo estabelecido, uma construção artificial. Em Rainha Mentira, a metalinguagem 

parece ser a fratura na tensão da narrativa estabelecida, a interrupção do acontecimento 

da possibilidade dramática. Uma Paisagem é estabelecida e a palavra se opõe a ela. A 

interrupção do dramático se torna ainda mais evidente, quando finalmente, o corpo do 

suicida é revelado na projeção e a câmera aproxima, em zoom, o rosto dele, 

enquadrando-o em close-up. Nessa cena, há uma oposição contrária: a voz off dialoga 

com a voz em playback da figura da Mãe, agora já velha como se fossem lembranças 

dela ao ver o corpo − Mulher: [em alemão] Nine! Nine! Não! Não! Thomas: Shiuuuu! 

[pedindo silêncio] Mulher: Eu não gosto mais daqui [...] Não, eu quero ver! – e a 

imagem do ator Pancho Cappeletti nos é revelada no rosto do suicida
41

.  

 

Imagem 40: rosto do tio suicida. 

Ora, se o espetáculo tem a alcunha de autobiográfico, se são realizadas 

confissões e intimidades em cena e se a ação de um suicídio é um dos elementos 

importantes para a narrativa, em algum momento, se espera que se mostre o corpo 

suicidado, ou que, quando este aparece, seja uma imagem do arquivo pessoal de 

Thomas. Essa “esperança” e “crença” da platéia na “realidade da imagem” conforme 

apontada no capítulo anterior dessa dissertação, Sontag (2004) se refere à isso como 
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 Imagem extraída do registro videográfíco do espetáculo a partir da ferramenta print screen 
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sendo a transformação da realidade em imagem. Thomas desenvolve uma narrativa 

progressiva e linear com essa imagem projetada a partir do momento que ele a vai 

revelando em partes e depois aproximando a câmera. Da Costa (2009) já havia dito 

sobre um dos procedimentos do encenador: 

[...] chamar a atenção para o fato de que o teatro é isso 

também: visão, ângulo de visão, posicionalidade e 

enquadramento [...] Por meio desse tipo de investigação 

espacial, o dramaturgo-encenador aproxima o teatro tanto 

dos gêneros literários narrativos quanto do cinema e da 

fotografia. É claro que a fotografia e o cinema se prestam 

com grande eficácia à produção de efeitos do real. Mas a 

consciência do enquadramento da visão, da noção de dentro 

e do fora do campo visual, de sua delimitação, é 

determinante e fundamental para o fotógrafo e para o 

cameraman, mesmo que ele pretenda fazer filmes ou 

fotografias realistas. (p. 140-141). 

Thomas cria, com isso, uma expectativa do revelar, conduzindo o olhar do 

espectador para um desfecho na fisionomia do suicida, e aí, quando o desfecho 

finalmente é realizado, a imagem “não é real”, ela é construção e jogo, pois 

reconhecemos nela, o ator que há poucos segundos estava em cena e depois volta a 

reaparecer. Dessa maneira, metateatral, a ruptura e a impossibilidade do dramático são 

realizadas. E atentamos novamente para a ideia do encenador: isso não é real, é um 

espetáculo. Ou, dito de outra maneira “Ceci n'est pas une spetacle.”  

3.5 Paisagem Visual: corpo, mídia(s) e tecnologia 

3.5.1- Corpo 

Retomo, nessa parte, as discussões sobre paisagem-natureza e paisagem-

imagem, bem como o seu referencial teórico estruturante, para analisar, a relação 

complexa e dialógica entre imagem do vídeo e corpo (Lehmann, 2007) no espetáculo 

Rainha Mentira, que a meu ver, conseguem dar conta dos aspectos constituintes das 

paisagens visuais: corpo, mídia e tecnologia. Uma vez que o visível conta uma história 

e traz em si uma ideia de narrativa, precisando para isso corpos que ocupem e 

dialoguem com esse visível (Cauquelin, 2007, Besse, 2006). 

O espetáculo Rainha Mentira é construído para narrar a trajetória de duas figuras 

fundamentais na vida de Thomas: sua mãe e sua avó. Na voz off da narração: 

Eu ainda não havia travado contato assim, direto, com ela. 

Ela era uma jovem tímida, linda, que andava pelas ruas de 
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Londres, Berlim, Genebra, vivia perseguida por uma mãe 

tenebrosa... 

O narrador nos apresenta as duas figuras dessa maneira: 

Em cena a figura da Mãe (Fabiana Gugli), único personagem que tem voz 

própria em playback, não realizando dublagens da voz off de Thomas, procede a uma 

entrada exuberante e com uma dilatação de tempo, similar ao recurso cinematográfico 

da câmera lenta, denota o seu contexto de mãe-musa de Thomas. Com um andar 

estilizado a atriz nos apresenta uma exímia técnica, alongamento e flexibilidade (ver a 

sequência de figuras na página 40).  

A Mãe caminha até o meio do palco, sozinha, em seguida prossegue-se a 

narração com um texto que nos apresenta por completo, a outra mulher: “... Venenosa, 

viciada em todos os opiáceos, parecia uma figuras daquelas saídas do quadro de Otto 

Dix”. Aparece então a Avó (Luciana Fróes) em oposição grotesca com uma composição 

distorcida e desconstruída, semelhante realmente a uma pintura expressionista. A Avó 

caminha logo atrás da Mãe, no mesmo ritmo, porém, apresentando uma partitura física 

de pequenos e frenéticos gestos em uma das mãos. A fisionomia dessa figura é 

distorcida. 

 

Imagem 41: a Avó (Luciana Fróes)
42
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 Idem. 
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 O narrador nos apresenta duas figuras opostas desde a essência de seu relato, até 

à composição física delas. Em um determinado trecho do espetáculo a Avó tem, através 

do recurso da tecnologia, a voz off distorcida e tecnologicamente alterada até se 

metamorfosear em barulhos estridentes de uma ave de rapina descontrolada. A Avó 

realiza uma sequência de desequilíbrio físico, movimentação frenética, e salto o que 

exige da atriz um domínio consistente de uma técnica corporal que se adéqüe à servir a 

proposta do encenador, sem, contudo, diluí-la. A transformação da voz em ave de rapina 

e o desenvolvimento do corpo nessa cena são marcados numa construção precisa, 

exímia. O que Da Costa (2009) comenta: 

A desconstrução do corpo tem a ver com a crise do padrão 

humanista tradicional da personagem dramática. O 

questionamento a esse padrão parece, de fato, uma tendência 

bastante generalizada no teatro narrativo-performático. A 

desumanização é flagrada em personagens tornados quase 

animais. (p.222). 

Essas duas figuras femininas, marcadamente, são as que apresentam um exagero 

de composição física e de estilização dos movimentos. As outras figuras do espetáculo 

não exibem a mesma artificialidade, os gestos que realizam em cena são triviais, nada 

que demonstre um apuro exacerbado na construção da partitura física. O que dentro do 

espetáculo se torna proposital, uma vez que essas outras figuras não falam, elas não se 

manifestam, não possuem voz própria, mas antes dublam a voz off do encenador. São 

figuras diluídas e não se configuram como um sujeito delimitado, delineado, definido. 

Antes figuram como espectros de lembranças, suscitadas, pelo fluxo de memória do 

encenador. A imagem dessas figuras atua como um jogo de linguagem, trocadilho 

cênico e consequentemente verbal. As representações dessas figuras ou a noção vaga da 

ideia de construção de um personagem perdem as significações e a estabilidade da 

constituição daquilo que se configuraria como um sujeito e passa a operar apenas na 

superfície, na ilustração que ocupa a paisagem construída e com ela desenvolve relações 

de completude. 

Por isso, desde o princípio das discussões sobre Rainha Mentira nessa 

dissertação, evitou-se, atribuir a alcunha de personagem (nos moldes tradicionais) 

porque os atores estão completamente em trânsito com suas figuras cênicas. Um 

exemplo disso, nesse espetáculo, é o ator Pancho Cappeletti, que faz o Bombeiro 

americano, e figura como o corpo suicida e ainda é retratado pela sua própria função de 
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ator. Para Da Costa (2009) esse é um procedimento de “despresentificação da 

concretude e da atualidade do corpo” uma vez que Thomas não está interessado numa 

intensificação total da corporeidade, ou ainda: 

A ampla utilização da voz gravada e amplificada, a distorção 

vocal, os efeitos de desaparecimento da voz sob a massa 

sonoro-musical são recursos que também contribuem para 

essa espécie de crepúsculo irônico da presença como 

atualidade autêntica do corpo; de queda, de quebra, de 

esmaecimento do corpo, de sua unidade e de sua atualidade. 

(p.127-128). 

O narrador de Thomas, com a sua própria voz, é o sujeito por excelência de sua 

encenação. Ele ocupa sonoramente os corpos para contar a história sobre vários pontos 

de vista e posicionamentos, sem com isso, perder o controle e transitar sobre suas 

figuras. Dentro do que seria uma narrativa judaico-cristã, Thomas figuraria, como sendo 

o Deus do velho testamento: onisciente, onipotente e onipresente dentro do seu mundo 

essencialmente forjado. Seria o que Fernandes e Guinsburg (1996) chamam de “o eu do 

encenador disseminado no tempo e no espaço”. 

3.5.2- Mídias e Tecnologias 

A relação de Thomas com as mídias acontece, de acordo com ele, “porque a 

mídia é um conglomerado, um denominador da sociedade hiperpluralista” (Thomas in 

FERNANDES e GUINSBURG,1996, p.30). E o teatro, enquanto linguagem seria um 

expoente em potencial da (s) mídia (s).  

Desde os seus primeiros trabalhos no Brasil, Gerald Thomas, desenvolveu 

espetáculos com atores conhecidos do grande público. Em Quartett (1986), por 

exemplo, trabalhou com Tônia Carreiro e Sérgio Brito; em The Flash and Crash Days 

(1991), Fernanda Montenegro e Fernanda Torres eram suas atrizes, em outras produções 

teve em seus elencos artistas como: Marco Nanini, Magali Biff, Lu Grimaldi, Maria 

Alice Vergueiro, Antônio Fagundes, Clarice Abujamra, Bete Coelho, Luis Damasceno, 

Camila Morgado, Elke Maravilha, Gal Costa, Reynaldo Gianecchini, Sérgio Groisman, 

Marília Gabriela... E a lista segue com outros nomes comuns à mídia e a televisão 

brasileira. 

Esses artistas, alguns com nome já reconhecido nacionalmente, quando 

trabalharam com Thomas, entravam em cena e tinham o seu status de celebridade, de 
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uma maneira ou de outra, citado dentro do desenvolvimento da encenação. Não era 

proposta do encenador diluir a importância do seu ilustre da vez, muito pelo contrário, o 

jogo cênico acontecia no deslocamento de sentido, afirmação e desarticulação dessa 

notoriedade pública do ator ou da atriz. Em The Flash and Crash Days, Thomas falava 

sobre tradição e modernidade no teatro utilizando as “duas Fernandas” (mãe e filha) 

para destacar suas idiossincrasias, virtudes e individualidades. Um Circo de Rins e 

Fígado (2005) conta a história de um ator chamado Marco Nanini, que faz comentários 

sobre o cenário político da época, e também, sobre a direção e produção do encenador 

durante o processo de ensaio e montagem. Em O Príncipe de Copacabana (2001), 

influenciada por Hamlet de Shakespeare, Gianecchini fazia o papel dele mesmo 

dialogando com o assédio e com a fama.  

O espetáculo Esperando Beckett (2000) traz a jornalista e entrevistadora Marília 

Gabriela, encenando ela mesma, e desempenhando o ofício de entrevistadora, num 

estúdio de TV, esperando o seu entrevistador da vez. A cenografia desse espetáculo é 

construída como um imenso estúdio de TV onde os demais atores ocupam e 

desenvolvem função de técnicos envolvidos com a realidade do estúdio. A voz playback 

de Marília, é similar, ao efeito da voz off em Rainha Mentira. Completamente gravada, 

a voz da jornalista fala de temas políticos, pensamentos sobre o mundo, curiosidades 

acerca do seu entrevistado do dia, no caso, Samuel Beckett, trivialidades, etc. E o seu 

corpo alterna, entre dublar o que é dito e exagerar-se caricaturalmente ao longo da 

narração. O espetáculo flerta diretamente com a mídia, mas tem como um contraponto, 

o fato de não ter nenhuma imagem projetada em telão, ou nas câmeras que estão em 

cena.  

A ambientação e a discussão em cena é toda midiática, faz referência à mídia e 

ao seu papel como figura que se expõe e trabalha na mídia, na frente das câmeras, às 

figuras que estão por trás delas, mas o seu produto essencial, a imagem técnica, não está 

lá. Thomas articula um discurso metalingüístico no qual o narrador onisciente é a 

jornalista Marília Gabriela. O corpo da jornalista em cena se posiciona como uma 

espécie de marionete dela mesma, nesse caso, Marília Gabriela como um produto dela 

mesma e da própria imagem que a mídia lhe sugere. Da Costa (2009), analisou os 

espetáculos de Thomas do final da década de 1990 até meados dos anos 2000, e sobre 

esse “discurso da mídia”, nas obras desse período, fala o seguinte: 
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A presença de câmeras em espetáculo de Gerald Thomas não 

costuma estar acompanhada de projeção de imagens técnicas 

em cena. Não há, nos trabalhos do encenador, telões ou 

monitores de vídeo em que se projetem ou reproduzam 

imagens. Uma exceção – provavelmente exclusiva – é a 

televisão que era ligada em certo momento do espetáculo 

Ventriloquist. O aparelho, entretanto, não estava conectado a 

nenhuma emissora. O que víamos, no monitor não eram 

imagens transmitidas, mas apenas os pontos e traços de que 

se compõe a imagem digital. Por outro lado, é frequente, o 

tratamento técnico da voz nos espetáculos do encenador, 

como ocorreu em Esperando Beckett, trabalho no qual as 

vozes de Marília Gabriela e dos demais intérpretes 

ressoavam em playback ao longo da exibição. O registro da 

voz, sua manipulação técnica e sua disponibilização – como 

um elemento estruturante da escrita dramatúrgica e cênica 

dos espetáculos – é um aspecto fundamental no teatro de 

Gerald Thomas. (p. 112-113). 

Todos os recursos tecnológicos como voz gravada em playback, recurso de voz 

off (distorções, amplitudes, equalizações, transformações animalescas e barulhos), 

música instrumental e paisagem sonora, fumaça, refletores e iluminação detalhada e a 

disposição do espaço, numa configuração de enquadramento, favorável ao ver, 

configuram-se como aspectos  técnicos das encenações de Thomas.  

De fato, Rainha Mentira se torna um marco na carreira do encenador, por conter 

elementos anteriormente não explorados, ou muito pouco utilizados, como por exemplo, 

uma cenografia minimalista e um telão com imagens técnicas sistematicamente 

projetadas, onde o encenador potencializa a sua escrita visual, sem, contudo, criar 

redundâncias ou excessos, ampliando dessa maneira o palco e criando nele um espaço 

aberto para a leitura em diferentes níveis e significações, instaurando dessa maneira, 

uma plataforma para o jogo consciente da linguagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sensação de que o teatro e o fazer teatral, parecem não mais satisfazer as 

explicações e as complexidades da cena contemporânea frente à sociedade do 

espetáculo e da imagem se apresenta cada vez mais forte. Nos primeiros dez anos do 

século XXI “teatro de imagens” e “híbrido” são dois termos utilizados de maneira muito 

frequente para nomear produções teatrais e espetáculos que transcendem o modelo de 

produção dramática. Mas, no entanto, eles não indicam um entendimento claro daquilo 

que realmente apontam ser.  

Esses dois conceitos não necessariamente são sinonímicos do termo “Teatro 

contemporâneo”. Provavelmente, o que torna um espetáculo “híbrido” e o que alimenta 

um “Teatro de imagens” não seria a mera projeção de um vídeo, ou a existência de uma 

ou duas mídias na cena teatral de maneira ilustrativa, mas uma densa rede de 

informações e intertextos que ligam esses dispositivos, suas imagens produzidas e a 

reflexão acerca delas, de maneira tal, que não seja possível uma definição clara das 

fronteiras existentes entre ambas as linguagens e as próprias imagens produzidas, mas 

que o contexto geral funcione como uma obra intelectualmente estruturada, referenciada 

e concebida. A imagem deve dizer algo além do seu próprio reflexo fazendo-se 

necessária a “não-imagem” ou entender o que há por trás da imagem.  

O teatro em todas as épocas conseguiu estabelecer um diálogo com as principais 

inovações tecnológicas e com as variadas linguagens artísticas. Dentro dessa 

perspectiva, o que torna a nossa época distinta das outras? Parece-me que é a maneira 

como passamos a construir e a estruturar aquilo que chamamos de realidade. Pensar o 

teatro não como um organismo aleatório, à margem das transformações, mas no seio 

delas, imerso nas principais discussões filosóficas, tecnológicas e sociais que o atinge 

enquanto linguagem.  

Dentro desse contexto, o teatro de Thomas passa a constituir-se enquanto um 

organismo híbrido, pois, apresenta ligação e cruzamento, não apenas com uma única 

linguagem, mas com uma quantidade significativa de linguagens distintas. Assim, o 

“híbrido” em Thomas é caracterizado não apenas pelo diálogo com o audiovisual ou 

com as projeções de imagens, mas também, por conter em si, toda uma gama de 

linguagens construindo uma complexa rede de significações. Logicamente, a concretude 
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dessa imbricada rede de informação, linguagens e significação, se materializa, enquanto 

um produto estético, na forma de paisagens visuais.  

Quando acontece essa rede de informações e conexão entre mídia e corpo é que 

podemos pensar ou falar sobre um teatro de estética midiática (que evoque projeções em 

cena) também considerando a ideia de uma paisagem visual como sendo “uma relação 

social mediada por imagens”. Atualmente, é necessário retomar essa ideia de construção 

e observação das imagens no âmbito da cena contemporânea, entendendo que no 

encontro de um espetáculo encontraremos o jogo. 

Parece-me que a questão contemporânea está centrada na necessidade (e também 

no jogo) de transformar a “realidade” em imagem e, outra vez, em processo simultâneo 

e inverso; fazer da imagem uma “realidade”. Graças aos meios mecânicos de captura da 

imagem nossa compreensão da realidade foi desplatonizada, inviabilizando assim, uma 

reflexão de nossa experiência à luz da distinção entre imagem e coisa, entre o original e 

sua cópia. 

 Dessa maneira, encarar a paisagem como uma produção consciente é entender 

que a lei da perspectiva atua diretamente; não importando qual o meio de reprodução 

técnica de uma paisagem, a proposição e a superposição dos planos que se apresentam 

nos levam a “ver” a ideia que se pretende sustentar, no sentido de nos fazer 

compreender aquilo que uma visão “comum” não captaria, e que a própria “natureza” 

não nos fornece de maneira gratuita. 

Ao pensar a paisagem enquanto uma imagem tecnológica, principalmente com o 

desenvolvimento técnico das mídias, faz-se necessário com frequência, refletir sobre 

qual perspectiva se estrutura a imagem, sob que ponto de vista nos é apresentada a 

paisagem. Nesse aspecto, a contribuição do cinema é o desenvolvimento do que se 

conhece pôr “câmera subjetiva”. A câmera subjetiva pode transitar entre diferentes 

possibilidades e pontos-de-vista variados dentro de uma mesma imagem dada. Se a 

paisagem enquanto imagem estática apresenta uma narrativa visual, com a tecnologia do 

cinema e da câmera subjetiva, esse efeito torna-se potencializado e múltiplo, onde o 

sujeito é conduzido constantemente. 

  



100 
 

O palco se configura, com a ajuda da composição e disposição da luz, da fumaça 

(inerente aos espetáculos de Gerald Thomas), das tapadeiras, do ciclorama, dos 

elementos cenográficos, da composição e elaboração da paisagem sonora, dos objetos 

de cena e do corpo dos atores como um lugar para ser observado, analisado e 

confrontado. Pode-se dizer, em comparação, que todo o conjunto é tratado com o apuro 

tecnológico e rigor minucioso de um set de filmagem aberto ao público, ou um enorme 

estúdio de fotografia, onde sombra, luz e a dilatação do tempo são elementos fundantes. 

Dessa maneira, um teatro construído sob a perspectiva de paisagens visuais, não 

se faz apenas da junção entre teatro e cinema, teatro e mídias ou teatro e audiovisual. 

Não é simplesmente unir uma linguagem a outra de maneira aleatória. Mas sendo um 

processo de mão dupla, as linguagens e os suportes devem estar coligados num mesmo 

projeto de composição, numa mesma retórica de criação cênica. Assim sendo, o 

encenador se institui também, como um “paisagista”, responsável por visualmente 

conceber os elementos e entrelaçá-los. O espectador ao olhar aquilo que se apresenta 

diante dele, deve visualizar um todo “natural” ou a “ilusão de realidade” daquilo que 

olha. 

Nesse aspecto, o teatro produzido no Brasil por Gerald Thomas, consegue 

transmitir de forma crítica e consciente essa realidade. Thomas não dialoga 

aleatoriamente com as mídias e nem é um entusiasta ingênuo delas, muito pelo 

contrário, ele as utiliza para denunciá-las, para criar um jogo de espelhos com o aparato 

midiático. Ele, sendo por formação um artista visual, percebeu que todo o visível guarda 

uma dobra invisível que é preciso ser mostrada, é preciso ser desvendada a cada instante 

e a cada movimento. 

 Nesse sentido, o seu teatro, à primeira vista, seria logicamente um teatro visual, 

mas o objetivo de suas encenações não é mostrar plasticidade ou um material a ser 

apreciado. Thomas quer revelar justamente o invisível, o que move as ligações, as 

conexões, os pensamentos da sua cena. No subtexto conseguido através da coligação 

entre imagens aparentemente desconectadas espacialmente e temporalmente as ideias, 

não colocadas em pauta, que o atormentam enquanto artista. 

As imagens contidas nos espetáculos de Thomas, não estão perdidas nem 

entregues a um fluxo desordenado, mas estão ali, afirmando constantemente sua 

condição de imagens apelando a sua necessidade de ser, vistas. Por isso, apresentam-se 
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não apenas como imagens, mas transcendendo o status do meramente visível, do 

simplesmente representado; se tornam sequências de paisagens visuais.  

A escolha de Rainha Mentira (2007) como estudo de caso, dentro da obra de 

Thomas, acontecem por ser esta obra um marco na carreira do encenador, se destacando 

por conter elementos anteriormente não explorados, ou muito pouco utilizados dentro 

dos seus espetáculos anteriores, como por exemplo, uma cenografia minimalista e um 

telão com imagens técnicas sistematicamente projetadas, onde o encenador potencializa 

a sua escrita visual, sem, contudo, criar redundâncias ou excessos, ampliando dessa 

maneira o palco e criando nele um espaço aberto para a leitura em diferentes níveis e 

significações. Thomas, enfim, instaura dessa maneira, uma plataforma para o jogo 

consciente da linguagem. 

 O que Thomas realiza, é um procedimento de colagem e projeção das imagens, 

não somente nesse, mas em seus outros espetáculos, ao tempo-ritmo do seu 

pensamento-narração de maneira a torná-los indissociáveis. Arrisco afirmar que não se 

pode dissociar pensamento de imagem nos espetáculos do encenador. O que Thomas faz 

constantemente em seus espetáculos é desarticular, dispor, reorganizar e contrapor as 

imagens para dessa maneira aniquilar, reforçar ou criar sentidos e significações. O 

encenador também articula o tempo na mesma frequência com que faz citações, 

referências e agencia as diferentes fontes e idiomas. 

Afirmo que não há como isolar um espetáculo de Thomas de suas demais 

criações. Muitos aspectos estéticos, técnicos e poéticos se mantêm ao longo do tempo, o 

que não significa um engessamento criativo do encenador de maneira alguma. Os 

contextos sociais, econômicos, artísticos e culturais da atualidade e/ou do passado são 

alterados e discutidos em alguma das obras de Thomas. 

Em seus espetáculos, e consequentemente, no próprio espetáculo Rainha 

Mentira (2007) não há uma linearidade de épocas, mas saltos, justaposições e colagens 

espaço-temporais. A Noite dos Cristais, por exemplo, é citada no espetáculo no mesmo 

espaço em que o atentado às torres gêmeas do WTC ou os mortos do período da 

ditadura militar brasileira são apresentados. Além disso, as projeções em Rainha 

Mentira (2007) não caracterizam um evento à parte, ou um apêndice do espetáculo, mas 

antes, elas compõem junto com o jogo dos atores, desenvolvido cena-a-cena ao longo 
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do espetáculo, um todo coerente e interligado, onde a projeção transcende a discussão 

da funcionalidade e agrega-se à cena de uma maneira indissociável. 

Portanto, essa pesquisa chega ao entendimento de que a estética de Gerald 

Thomas é de natureza híbrida, e, um organismo dotado de complexidade, referências, 

jogos de linguagem, informações e citações. Por sua vez, uma escrita imagética que une 

conteúdo e forma, suporte e ideia e imagem-pensamento de maneira indissociável, 

podendo ser considerada como uma narrativa por paisagens visuais. Rainha Mentira 

(2007) é um espetáculo que se enquadra perfeitamente, nesse caso em que Gerald atua 

não apenas como um encenador, mas também age como um arqueólogo preocupado não 

com uma veracidade histórica, ou com o esclarecimento de um mundo narrativamente 

linear, mas em construir outras possibilidades do real, outras formas de ele próprio (des) 

encenar o(s) mundo(s).  
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Rainha Mentira 

Direção: Gerald Thomas  

Local: Espaço OI Futuro RJ  

Ano: 2006-2007 

Elenco: Anna Américo, Fabiana Gugli, Fábio Pinheiro, Luciana Fróes e Pancho Cappeletti 

Transcrição aproximada do registro videográfico   

 

Linhas Gerais: A peça inicia com a projeção de um café da manhã, a mesa posta 

contém uma bandeja de prata, um prato com frios e croissant, uma cesta de pães, um 

recipiente de prata contendo alguma pasta em cima de um prato de sobremesas, uma 

xícara com um pires como suporte contendo café, um ovo cozido num suporte que 

lembra um cálice ao centro da bandeja e um lenço devidamente dobrado. Aos quarenta e 

quatro segundos de projeção, sobe como pano de fundo uma música instrumental, aos 

poucos, observamos que os elementos contidos na projeção começam a mover-se, até 

que vemos nitidamente jatos de água e vento vindos do lado direito da bandeja e com 

eles o barulho da água caindo. (imagem 01- o café da manhã comum) 

Aos cinqüenta e dois segundos de projeção surge a voz off de Thomas, que 

pausadamente e em tom confessional de alguém que tivesse realizando um apanhado de 

suas próprias memórias nos conta: “Um dia abandonei o café da manhã e me mandei 

para a terra das revoluções seja lá onde quer que seja isso... (Na projeção os jatos de 

água ficam cada vez mais fortes, a ponto de afastar e desorganizar todos os elementos 

da bandeja, com exceção do ovo cozido no suporte até aparecer o “bico” da mangueira 

de onde jorra toda água, aparentemente, os elementos são varridos de maneira não 

aleatória, enquanto isso a voz off de Thomas continua seu fluxo de pensamento) Foi um 

desastre! Cheguei no dia 10 de setembro de... fazia um calor danado... eu só queria 

um lugar para sentar e me refrescar, mas em volta as pessoas...sei lá... Estavam como 

se tivessem querendo correr.  

Com um minuto e trinta e cinco segundos de projeção a bandeja se apresenta 

agora completamente desestruturada e descaracterizada do primeiro momento, em que 

os elementos ali pareciam esperar por alguém, a apresentação da bandeja nos remete ao 

caos da confusão, comparando a imagem dela nos dois primeiros momentos, 
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conseguimos perceber que de uma tranqüila manhã comum, em um lar de classe média 

qualquer, o evento se tornou em algo devastador, trágico, surpreendente aquela estrutura 

inicialmente tão bem definida, simétrica e harmônica. (imagem 02 o café da manhã no 

fim) 

(Em paralelo a tudo isso a voz off  de Thomas segue acompanhada de um tom 

inalterado a sucessão dos eventos) ... Dali, nada daquilo acontecia, nada, apesar dos 

destroços e dos carros incendiados, há alguns metros de mim e aquele sapato 

contendo um pé dentro e... em cima da mesa onde eu sentei, insistia com o garçom, eu 

queria ver a carta de vinhos, ele não me obedecia... 

A câmera durante essa fala de Thomas, começa agora um movimento de zoom 

muito sutil, que se prepara para o enquadramento do ovo no suporte, ela o encerra 

dentro de um close-up e amplia mais ainda o zoom até o ovo descaracterizar-se 

passando a ser uma esfera, um borrão negro. 

... Eu berrava: EU SOU GRADUADO PELA UNIVERSIDADE DE 

MOSCOU, EU SOU GRADUADO PELA UNIVERSIDADE DE MOSCOU... (agora 

a voz off se eleva pela primeira vez)  

Esse momento, aos dois minutos e quinze segundos é de transição, porque logo 

em seguida a câmera recua aos poucos seu zoom novamente e podemos perceber que o 

ovo, que se transformou numa esfera e em seguida num borrão negro, agora aos poucos, 

se apresenta como um capacete de um bombeiro. E pudemos observar aqui, a figura, 

que eu chamo de o “bombeiro negro”. (imagem 03 o bombeiro) Aos dois minutos e 

vinte e oito segundos, com a câmera posicionada num ângulo vertical e no plano alto, 

conseguimos observar plenamente o “bombeiro negro” que está ajoelhado e segura uma 

mangueira (o “bico” dessa mangueira é similar ao que aparece durante a imagem do 

café da manhã). 

... Ele estava morto e estava de pé (na imagem o bombeiro negro se ergue)... 

Estávamos em plena Praça de Munique no terceiro Reich ( efeito sonoro de trovão, 

música instrumental sobe, aos dois minutos e trinta e oito segundos o “bombeiro negro” 

encara a câmera que se aproxima num zoom rápido. Aos três minutos o bombeiro vira a 

mangueira para a câmera, não cai uma gota se quer de água dela. Acontece um corte da 
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edição de imagens e observamos rapidamente o rosto do “bombeiro negro” olhando a 

câmera que se encontra posicionada diante dele.  

Logo em seguida outro corte na imagem e a câmera encontra-se recuada, mas 

localizada num ângulo vertical em plano superior ao da figura “bombeiro negro”. Aqui 

a câmera age como se fosse o olhar de alguém superior a figura, e parece examiná-lo 

como um todo. Na verdade, esse movimento de câmera apresenta ao espectador a 

relação que o narrador, até então, o dono da voz off  mantém com essa figura, com a 

própria narrativa e procura nos posicionar, colocar o público nessa mesma situação. A 

figura “bombeiro negro” também encara a câmera nessa perspectiva, sabendo que está 

sendo observado por ela. A câmera novamente volta a se aproximar dele, corte na 

imagem, e ele aparece no mesmo plano que ela, cara-a-cara novamente. O barulho da 

água caindo da mangueira persiste e com ele, agora, surgem pequenos trovões e aos três 

minutos e trinta e quatro segundos a imagem vai escurecendo e a tela (uma espécie de 

ciclorama) sobre a qual estava acontecendo à projeção vai subindo.  

Com a tela se erguendo a platéia pode perceber que por trás dela estava à figura 

do “bombeiro negro” (o que a princípio, se alguém menos atento não consegue perceber 

os cortes na imagem, próprio da edição, cria dúvidas sobre o momento da filmagem. 

Estava acontecendo tudo ali? Ou foi anteriormente gravado? O interessante nessa 

transição e nessa “dúvida” é que percebemos claramente a força que as imagens 

gravadas e captadas mecanicamente exercem sobre nós e a consciência de Thomas 

acerca disso, já que transita seguramente nesse limiar). De costas para o público a figura 

do “bombeiro negro” continua a apontar a mangueira para o alto. O palco 

completamente nu conta apenas com o recurso de fumaça, pelo espaço todo dando a 

ideia de uma escassa névoa que demarca a luz.  

A voz off de Thomas retorna aos três minutos e quarenta e cinco segundos: ... 

Não havia universidade Patrice Lumumba nenhuma, eu só precisava de mais algum 

tempo para anunciar o estrago feito na bandeja, por que eu precisava ter a certeza 

que eu nasceria de novo, pudesse vê-la mais uma vez.... Em cena, “o bombeiro negro” 

se vira de frente para a platéia e agora dubla as falas da voz off de Thomas... Ter uma 

chance com ela. A câmera agora gira em torno do corpo do “bombeiro negro”... Nada 

disso, mas nós nesse mundo, nós nesse mundo, nós seres estranhos, que sei lá, nos 

escondemos sempre, aquilo que é... Sempre um dilúvio, um dilúvio, salve-se quem 
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puder. E eu? Como assim e eu? Eu fui convocado, sou um adolescente e tô pouco me 

lixando. Minha mãe mandou, falou assim, lá nos vizinhos tá tudo bem, tá tudo lindo, 

pega essa mangueira e destrói tudo aquilo porque ele não são judeus e trate de 

arranjar um amante oficial da SS para que a gente se “safe”. E agora? E agora? Eu 

aqui com essa porcaria na mão, eu não conseguia mais localizar a minha irmã 

pequena, estavam todos perdidos, procurando seus entes queridos, ninguém mais 

conseguia localizar ninguém, os trens lotados  

(Agora, com cinco minutos e quinze segundos de encenação, entra no espaço 

cênico outra figura de capa, capacete, nariz de palhaço, óculos escuro e uniforme 

semelhante ao do “bombeiro negro” sendo que seria na cor vermelho com bandagens 

reflexivas amarelas, a essa figura, dou o nome aqui, de o “bombeiro vermelho”. A julgar 

pelo nariz e a indumentária similar ao modelo do “bombeiro negro” essa parece ser uma 

paródia de tudo aquilo que representa a segunda, como se fosse o seu duplo 

cômico,clownescamente perverso e com pouquíssimos movimentos iniciais. A narração 

segue seu curso contínuo imagem do bombeiro vermelho.) saiam de trinta em trinta 

minuto, saíram para lugar nenhum, todos entraram em surto, nossas almas 

começaram a valer muito pouco, muito pouco mesmo, mas uma pessoa humilde e 

simplérrima, ela mesma tonta... 

(Entra em cena uma figura feminina vestida de colegial, usando um rabo de 

cavalo, com blusa de mangas compridas em tom marrom e pés descalços. Essa figura 

feminina entra lânguida e tristemente como se estivesse fugindo de algo, entra com o 

corpo de costas para os bombeiros, como se não os visse, mas procurasse algo.)... Eu 

não entendo mais como ela de repente, de um dia para o outro, ela se sentiu tão 

humilhada, e seus transmissores pensaram enxergar a alma humana em outra 

frequência, entende? (Aparentemente a fala de Thomas sobre a garota, assim como os 

elementos usados pela figura feminina, nos remete a uma clara analogia a menina Anne 

Frank, escritora do conhecido O Diário de Anne Frank, no qual ela conta com minúcias 

as agonias de sua personagem e da família que foram obrigados por muito tempo a 

esconderem-se das forças nazistas, mas que são denunciados e levados para os campos 

de concentração na Alemanha – tentar encontrar imagem da figura na peça) 

Com freqüência. (a figura feminina vira-se de frente para a platéia) É isso que 

você me pergunta? Com frequência eu não sei. Uma temperatura, talvez, uma 
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textura, boca escura, esfumaçada, turva, algo parecido com isso aqui. Ela começou a 

viver[...] 

[...] num mundo paralelo a... Assim como uma música tonal ou tônica fônica, 

se encaixou, logo de início, mas acabou encontrando (a personagem recua, dando 

novamente as costas para o público, recuando para o fundo da cena, ficando por trás das 

figuras dos bombeiros) seu lugar. Qual lugar? Você me pergunta... Qual lugar... É 

uma espécie de teatro, uma espécie de império das meias verdades (avança para o 

meio das duas figuras masculinas os olha, e recua novamente para o fundo do palco) ou 

mentiras completas, ou parciais. (voz off desaparece) A figura do “bombeiro 

vermelho” estende o braço esquerdo em direção ao “bombeiro negro” , em sua mão está 

uma maçã vermelha, no plano sonoro uma música instrumental sobe.  

A figura do “bombeiro negro” caminha em direção a figura do “bombeiro 

vermelho”, baixa a viseira de seu capacete e ajoelha-se de frente para ele, colocando o 

bico da mangueira que segura entre as mãos, no sexo do “bombeiro vermelho”. (voz off 

de Thomas reaparece, dessa vez com uma intenção e conotação sinuosa simulando uma 

relação sexual). Ai, eu to, prestes a... Penetrar em você... Ai... Ai... Eu vou gozar em 

você... Ai... Eu tô gozando... Ai... Ai... Eu vou gozar... to quase gozando... Ai..!  

O “bombeiro negro” retira a mangueira e se levanta, ficando mais próximo, 

frente a frente com o “bombeiro vermelho”, diante disso eles iniciam um jogo físico 

onde um tenta correr, e o outro impede, ameaçando avançar para impedir que o outro 

fuja. Enquanto eles jogam, uma figura surge do lado esquerdo do palco, onde está o 

“bombeiro vermelho” e saltando sobre suas costas, agarra-se a ele, coma cabeça por 

cima dos seus ombros. Essa figura está caracterizada com uma touca de meia calça na 

cabeça. Ao que parece se trata de uma assaltante (a voz off retorna para dar voz e 

caracterizar essa figura feminina) Sou uma possuída, ela dizia, olhando para os 

originais de Rembrandt, com o olhar blazer, enquanto cruzava as pernas e 

conquistava mais um intelectual de Berlim, sou uma possuída (a figura assaltante 

dubla a voz off de maneira exageradamente articulada, quase cômica.) sou um possuído 

eu dizia (o “bombeiro vermelho” passa agora a dublar a voz), ou melhor, eu ouvi uma 

voz que sussurrava no meu ouvido, não me lembro mais em que língua, sou um 

possuído, pelo menos enquanto abria o armário do meu quarto sozinho, sempre 

sozinho, e brincava de fazer teatro com os cabides, com os pedaços de lego, com os 
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cubos de gelo que derretiam. Ela tá possuída (quem dubla as falas desse trecho 

seguinte é a figura do “bombeiro negro”) minha mãe dizia, [trecho em alemão] (as três 

figuras olham simultaneamente para o lado esquerdo do palco) minha avó, quando ela 

tentou me dar uma surra, mas sua língua travou com o cinto na mão, sua língua 

virou a letra “U” e o braço não saia do lugar e eu não conseguia parar de morrer de 

rir. 

A figura “assaltante” sai de cena e os “bombeiros” iniciam um novo jogo de 

atuação com o elemento da mangueira, que inicialmente fazem com ela um “cabo de 

guerra” até que o “bombeiro vermelho” consegue fazer de sua parte da mangueira uma 

espécie de rédea e sai conduzindo o “bombeiro negro” que fica em plano médio com os 

joelhos flexionados, pela cena como se dominasse a situação. Nesse instante da cena a 

referência utilizada parece ser aos personagens Lucky e Pozo de Samuel Beckett em 

Esperando Godot. Quando eles cruzam a cena e saem dela, acontece um rápido black-

out. 

A cena seguinte acontece inicialmente com uma perna que aparece sinuosa vinda 

da coxia, e ao chegar ao ponto mais elevado, consegue ser iluminada por um corredor 

de luz que incide sobre ela e sobre o chão do palco de maneira gradativa. A figura dona 

dessa perna sinuosa aparece em cena de maneira gradativa e quando finalmente está por 

completo em cena, observamos uma mulher trajando saia cinza risca de giz até o joelho, 

sapato fechado de salto baixo, casaco vermelho, blusa branca por baixo, bolsa de alça 

curta, cabelos loiros penteados para trás e óculos escuros. A caminhada da personagem 

é desconstruída, a sua troca de passos é realizada com uma técnica similar a das 

bailarinas, com uma ponta cada vez mais elevada e alongada a personagem vai 

atravessando a cena (ver imagem da peça que tenha essa cena). 

A julgar pela trilha sonora, caracterização e movimentação da figura, a cena 

lembra passagens clássicas do cinema, protagonizadas por atrizes dos anos de ouro de 

Hollywood.(A voz off surge novamente) Eu ainda não havia travado contato assim, 

direto, com ela. Ela era uma jovem tímida, linda, que andava pelas ruas de Londres, 

Berlim, Genebra, vivia perseguida por uma mãe tenebrosa [...] Uma outra figura 

feminina entra em cena, a guiar-se pela texto de Thomas, esse figura seria a “mãe” 

tenebrosa da “jovem tímida e linda”. Enquanto a figura da jovem lembra o cinema 
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Hollywoodiano clássico, essa segunda figura nos remete ao cinema expressionista 

alemão, a evocação de um personagem de Fritz Lang.  

A “mãe tenebrosa” carrega em sua mão uma bengala, seus cabelos estão presos 

em um coque no centro da cabeça e ela traja casaco e saia pretos. Todo o seu gestual é 

rápido, desconstruído e expressionista, seus dedos da mão estão freqüentemente se 

movendo e seu braço é sinuoso como o de uma cobra. Sua boca está constantemente 

puxada para dentro como se tivesse em “U”. Quando a personagem da “mãe tenebrosa” 

é anunciada pela voz off rapidamente a “jovem linda e tímida” se perturba e tem o seu 

caminhar lento e etéreo alterado por alguns segundos em que ela tenta esconder o rosto 

com a bolsa que traz para a “mãe tenebrosa” não percebê-la. [...] venenosa, viciada em 

todos os opiáceos, parecia uma figuras daquelas saídas do quadro de Otto Dix. Essa 

jovem linda fugia de cidade em cidade, fugia das acusações dessa mãe mentirosa que 

a acusava de ter matado seu irmão, mal sabia eu, que um dia eu iria habitar o seu 

ventre.  

Ao término do texto da voz off , o volume da música instrumental de fundo 

aumenta e as atrizes em ritmo desconstruído e lento dão início a uma perseguição entre 

“mãe” e “filha” e por quase dois minutos elas jogam dentro dessa movimentação. Até 

ficarem em direções opostas: a “jovem tímida e linda” em direção ao lado direito do 

palco e a “mãe tenebrosa” seguindo para o lado esquerdo. (A voz off retorna). Ela se 

bicava de heroína, ou eu diria outros opiáceos e dava nisso... A personagem da “mãe 

sombria” começa a desconstruir-se e a debater-se como se tivesse sofrendo um ataque 

epiléptico, porém os movimentos não são bruscos, são delicados, frenéticos e firmes. Há 

um foco de luz sobre a “mãe sombria” e a figura da “jovem tímida e linda” do lado 

oposto dela fala misturando o português com expressões em inglês e alemão criando 

também um sotaque alemão para as suas falas em português. É a primeira vez, que uma 

figura, além de Thomas, possuí voz gravada própria.  

“Jovem tímida e linda”: Mamã voltou tão esquisita da sua viagem from New 

York. Aqui estão quebrando as lojas, arrastando as crianças a Noite de cristal está 

ficando zoologicamente tenebroso. Como réplica a “mãe tenebrosa” responde a filha 

palavras distorcidas em alemão, com timbre mecanicamente monstruoso até atingir o 

ápice de sua ira arremessando a sua bengala para a coxia do lado direito da cena. A voz 

off de Thomas reaparece. E assim foi, assim parece que foi, até que um dia disputaram 
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a tapa, o corte da fibra de uma mera carne assada que quase resulta num, num... 

Duas figuras masculinas entram em cena trajando ternos pretos, um com uma bandeja 

com um pedaço de carne assada e o outro com uma faca nas mãos. A “mãe tenebrosa” 

da inicio a uma partitura corporal e a um jogo de confronto, com enfrentamentos, 

recuos, e rodopios. Sua movimentação excessiva ocupa e se estende por toda a extensão 

do palco. A movimentação é acompanhada pelo som em alto volume de um violino. 

 A “mãe tenebrosa” finalmente diz algumas palavras em português e alemão 

num timbre mecanicamente modificado e gutural: Eu vou me suicidar, [palavras em 

alemão], suicidar. Essa boca fecha assim. Acabou! Nunca mais! Tchau! Essa boca 

fecha assim. Não, Não. [urros guturais]. Além do som do violino, agora passa a 

compor a paisagem sonora, barulho de uma ave, aproximadamente uma gralha. A figura 

da “mãe tenebrosa” esboça uma partitura corporal que remete aos passos de um 

sapateado desconstruído, vai aumentando a movimentação frenética até que ela se 

distancia um pouco das figuras de terno e salta nos braços deles, como se mergulhasse, 

ficando suspensa pelos braços dos homens. 

A “jovem tímida e linda” diz entre expressões em português, hebraico, alemão e 

inglês: Que mentira, você nunca teve coragem mame de se suicidar. Como sempre me 

acusou pela morte de meu irmão, de culpa, fica, fica fazendo esse dramazinho por 

causa de um pedaço de carne, enquanto hoje, em Deutschland, The Nazism, Of The 

Music From The Richard Wagner. Estão com uma estação de Berlim toda, 

diferentemente, mente, mente, mente, mente, mente tudo, tudo. Como se Dresdem 

tivesse sido o verdadeiro holocausto. Que merds Mame Zoofilis Madness. Em seguida 

a filha se senta no chão, sem os sapatos iniciais, o seu tom muda, e ela possui um tom 

pueril, fantasioso, como se tivesse na infância. Eu queria tanto uma geléia de morango 

de Aripô. Não, não. Aripô não faz geléia de morango, Halmale. Queria fumar tanto a 

geléia de morango. As figuras masculinas de terno colocam a “mãe tenebrosa” em pé e 

tentam ajeitá-la, é quando a “jovem tímida e linda” olha para trás e diz: Deixem ela aí 

mesmo, deixem tudo, onde tudo está.Coisa tão estranha, coisa que voa. Estou 

completamente, como se diz... [palavras em alemão] Tenho um Geraldinho dentro de 

mim. Ela rompe em risos. Ao fundo a “mãe tenebrosa” acompanha tudo em pé, 

segurando nas mãos a bandeja com a carne assada.  
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Uma das figuras masculinas de terno preto por trás da “mãe tenebrosa” ao ver a 

sua expressão de deboche diz: Pára, pára, pára, pára com esse teatrinho do século 

passado, mas que coisa. A carne, a carne é minha e eu corto do jeito que eu quiser. 

Ele recua, altera um pouco a sua proposta e pergunta para a platéia Tá bom assim? 

Volta novamente para a “mãe tenebrosa” tira a bandeja de suas mãos e com as batidas 

da faca sobre a bandeja vai produzindo um som até sair de cena. A “jovem tímida e 

linda” vai calçando os seus sapatos. Uma nova figura feminina entra em cena no 

momento em que a figura masculina com a bandeja sai. Uma figura feminina, negra, 

com dreds nos cabelos, calça preta e blusa cinza, cruza o palco com um papel, como se 

fosse um bilhete, e chama a “jovem tímida e linda” para perto de si, balbucia alto algo 

em seu ouvido. 

A figura masculina de terno que havia saído retorna sem a bandeja e agarra a 

outra figura masculina por trás. Enquanto isso a “jovem tímida e linda” afasta-se da 

figura “mensageira” que solta uma leve gargalhada enquanto a “jovem” fala: Castor de 

Andrade, o que quer dizer isso? Que é Castor de Andrade? Meu rabino? A figura da 

“mensageira” tira um microfone de sua blusa e falando baixo nele diz: Desmonta, 

desmonta essa cena que eles vão ficar exaustos. Ela aponta para as duas figuras 

masculinas de terno e para a “mãe soturna” que estão em posições desconfortáveis e a 

bastante tempo em cena na mesma posição. A “mensageira” chamando um dos atores 

pelo nome continua: Pancho, ô Pancho, vem ler esse bilhete.  

A “jovem tímida e linda” no mesmo tom infantil e cordial diz: Ah! Geraldinho 

se manifestou. Perceptivelmente, mais uma auto-referência a figura do encenador. Em 

seguida ela segue para o fundo da cena e fica de costas para o público, enquanto 

“Pancho” tenta ler o bilhete, não conseguindo, ele amassa o papel e o coloca na boca 

saindo em seguida de cena. A “mensageira” o acompanha logo em seguida. Com a saída 

dos dois sobe o áudio de órgãos, a luz escurece e o ciclorama vai subindo, já com a 

imagem do atentado as torres gêmeas do World Trade Center no dia onze de setembro 

de dois mil e um.  

A luz vai sutilmente aumentando a sua intensidade e o espectador pode 

visualizar melhor a projeção. A imagem é de uma das torres que esta rodeada por 

nuvens de fumaça que sai de duas fendas feitas após a colisão do avião. As fumaças se 

movimentam enquanto o órgão toca em toda sua potencia de volume. (ver imagem 
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correspondente, ao que parece Thomas presenciou o ataque, de seu prédio ele conseguiu 

visualizar tudo, só resta saber se a imagem foi tirada por ele próprio) Com o fim do som 

dos órgãos, a paisagem sonora é alterada por barulhos de trovões. Em seguida, completa 

o som do trovão, a mesma paisagem sonora da primeira projeção, o som de água caindo 

de algum lugar. Aparece com essa sonoplastia a figura do “bombeiro negro” novamente. 

Como se Thomas retomasse a peça do seu ponto de origem, numa espécie de 

contextualização da primeira imagem projetada, como se a imagem da torre atingida 

justificasse o motivo pelo qual o café da manhã na primeira imagem não fora tomado.  

E agora ele deixa de ser a voz narradora dos acontecimentos e passa, ele mesmo, 

a também ser um autor dessa história. Para tanto, sua voz off aparece com a narração do 

mesmo texto anterior e o “bombeiro negro” passa a dublar todo o texto: Não havia 

universidade Patrice Lumumba nenhuma, eu só precisava de mais algum tempo para 

anunciar o estrago feito na bandeja, por que eu precisava ter a certeza que eu 

nasceria de novo, pudesse vê-la mais uma vez, ter mais uma chance com ela, nada 

disso. Mas nós nesse mundo, nós nesse mundo, esses seres estranhos que, sei lá, 

escondemos sempre aquilo que é... Sempre um dilúvio, um dilúvio. Salve-se quem 

puder. E eu? Como assim, e eu?Fui convocado, sou um adolescente. Tô pouco me 

lixando. Minha mãe mandou, falou assim: lá nos vizinhos tá tudo bem. Tá tudo lindo. 

Pega essa mangueira e destrói tudo aquilo, porque eles não são judeus e trate de 

arranjar um amante oficial da SS para que a gente se “safe”. 

O “bombeiro negro” se agacha e em seguida cai para trás desmaiando, a 

intensidade da luz aumenta e com ela a música instrumental se torna mais agitada, a 

figura da “mãe tenebrosa” entra em cena com um cinto em sua mão e vai na direção de 

uma figura masculina de terno que ajoelhado contempla a projeção da imagem da torre 

em chamas. Enquanto ela executa a ação de bater de maneira desordenada nele a voz 

gravada, grave e distorcida da mãe repete por quatro vezes: [...] trate de arranjar um 

amante oficial da SS para que a gente se “safe”. 

A figura da “mãe tenebrosa” cansa de bater na figura masculina e puxa do seu 

colo uma rosa vermelha. Entregando a rosa vermelha a figura masculina de terno, a 

“mãe tenebrosa” cruza a cena até sair. A rotunda começa a baixar cobrindo a projeção 

do ciclorama e a figura masculina de terno caminha tateando em direção ao corpo 

estendido do “bombeiro negro”. Ao chegar diante do corpo estendido, a figura 
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masculina de terno, segura a cabeça do bombeiro e traz para junto de si, colocando a 

flor vermelha em sua boca. Deixa novamente a cabeça no chão e realiza a ação de 

arrumar a camisa do bombeiro por dentro da calça, com a mão por dentro de suas 

calças, na parte frontal, ele retira de dentro delas um bilhete, que ao abri-lo em primeiro 

plano, tenta uma leitura. A paisagem sonora é alterada e um som de oração árabe 

compõe a cena. A figura masculina de terno se vira novamente para o “o bombeiro 

negro” estendido ao chão, e segurando os seus dois braços o arrasta para fora de cena. 

Uma figura feminina trajando um figurino de cores neutras cruza a cena num 

andar frenético e desconstruído trazendo alguns livros grossos nas mãos. A figura 

masculina de terno volta à cena, pára para observá-la, ela deposita os livros no palco e 

sai. Ele examina os livros que ela deixou e outra figura, dessa vez a “mensageira”, entra 

em cena empurrando uma cadeira de madeira antiga repleta de livros grossos, diversos e 

com aspecto de velho. A “mensageira” pega alguns livros e entrega-os a figura 

masculina de terno, que deposita por cima dos livros deixados pela figura feminina 

anterior, criando assim uma pequena pilha de livros. 

Por trás dele reaparece a primeira figura feminina trazendo mais livros e repete a 

ação. Aos poucos conseguimos perceber duas pilhas de livros paralelas. Enquanto eles 

realizam essa ação contínua de formar essas duas pilhas paralelas, que se assemelham a 

duas torres, retorna a voz off de Thomas: Foi duro, muito duro... 

A figura mensageira reaparece com mais livros e a voz off continua: [...] ver 

aquelas pessoas devolvendo as fantasias ( a “mensageira” se abaixa depositando os 

livros sobre a pilha e sai) uma a uma, uma a uma, aquelas fantasias pelas quais 

lutaram (entram a figura masculina de terno e uma outra figura feminina trajando, 

também, figurino neutro com livros nas mãos e ficam parados) [...] o ano inteiro 

sonharam, se iludiram, mais uma vez com aquele dia (o casal caminha em paralelo até 

a pilha e deposita seus livros nela saindo logo em seguida de mãos dadas) [...] aquele 

único dia inteiro de uma vida de merda, e agora? E agora? (a mensageira entra com a 

última leva de livros e o casal a segue para ajudá-la. A pilha está completa. A 

“mensageira” se posiciona paralela a elas duas do lado direito do placo, o casal também 

se posiciona lateralmente e separados, recuados atrás da mensageira. A ação da 

“mensageira” é de desalento, sua respiração agitada como um soluço de choro vai se 

acalmando aos poucos [...] num desencanto terrível de derrota e de baixa auto estima 
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que enquanto o oficial nazista espia, enquanto o mais alto oficial fiscaliza o final 

dessa festa murmurando entre os dentes. Esse ano eles conseguiram me entreter 

(Música sobe mais alta e agitada). Aquela fila de gente ardendo em febre sabendo que 

a vida voltaria a ser o que nunca deveria ter sido em primeiro lugar.  

Os atores deixam a cena ficando apenas a pilha de livros e a luz paralelamente 

incidindo sobre elas, como se fosse uma fenda ou um facho fino de luz. A luz geral vai 

diminuindo até ficar completamente escuro sobrando apenas à imagem da fresta sobre a 

torre de livros. Voz off de Thomas reaparece: Não se reconstrói duas torres gêmeas 

com literatura, não nos dias de hoje, onde as potências matam civis e mentem, 

mentem, mentem, mentem, mentem. Para que seus automóveis continuem nas 

autoestradas quebradas, republicanas, desses reiches disfarçados com sorrisinhos de 

Etanol. E agora? Em 1945, assim, como em qualquer situação de mentira, vários 

sobreviventes resolvem que acabou. Chega! Não tem mais. No dia sete de agosto de 

dois mil e seis, ELA, resolveu que... Essa hipocrisia toda que atravessara tantas 

paredes e tanta... Teria seu ponto de interrogação final. 

O facho de luz que ilumina as torres de livros vai esmaecendo até acontecer um 

black-out geral. Transição. A luz sobe gradativamente até criar no palco um aspecto de 

penumbra e revelando um corpo sentado na cadeira de madeira. Uma figura masculina 

de terno cruza a cena se aproximando dele e girando a cadeira para frente, posiciona 

atriz sentada nela frontalmente para a platéia. A paisagem sonora é composta pelo 

barulho de pingos d‟água caindo no chão. No ciclorama vão sendo projetados aos 

poucos as partes de uma janela de vidro que tem como efeito a luz do dia.  

Quando as partes da imagem completam a janela como um todo acontece um 

corte e a imagem seguinte ao que parece é um banheiro com um corpo enforcado, 

suspenso do chão sobre uma banheira de louça. A câmera está posicionada como se o 

espectador presenciasse a cena da porta de entrada desse recinto dando uma ideia de 

porta entre aberta. Em seguida outro corte e uma outra imagem aparece. A imagem 

agora é de uma mulher que está dormindo e se debate em pesadelos. Surgem duas vozes 

off; a primeira de uma mulher (a mesma voz da “jovem tímida e linda”) e a segunda voz 

é a de Thomas que iniciam um diálogo. 

Mulher: [em alemão] Nine! Nine! Não! Não! 
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Thomas: Shiuuuu! [pedindo silêncio] 

Mulher: Eu não gosto mais daqui (No plano da projeção a imagem é a do corpo 

pendurado pela corda, a câmera vai aproximando em zoom o corpo, até fechar a imagem 

na cabeça dele. Corte na edição e a imagem da mulher tendo pesadelos aparece 

novamente, enquanto isso, a voz off permanece a repetir: Não, eu quero ver! Novo 

corte de imagem e o efeito agora é de sobreposições de partes do corpo: pés, cabeça, 

tórax e pés. A voz off de Thomas sussurra algo em alemão num tom apaziguador. A 

paisagem sonora é alterada e agora ouve-se uma ária de ópera cantada por uma voz 

feminina.  

A rotunda lentamente vai baixando e cobrindo a projeção dos pés suspensos 

projetados no ciclorama e todo o palco vai ficando escuro. Muita fumaça. Figura 

masculina de terno realiza a ação de levantar a figura da mulher sentada na cadeira, a 

mesma figura que fez a “jovem tímida e linda” mas numa perspectiva de 

envelhecimento. O figurino é marrom, usa um casaco de tricôt e óculos de grau com 

armação expressiva e o cabelo preso em um coque traseiro. Ela não tem forças para 

levantar-se sozinha. Toda a iluminação possui agora um efeito sépia, similar as 

fotografias antigas e também do recurso de passagem do tempo, muito comum ao 

cinema. 

Do urdimento vão baixando assimetricamente pequenas hastes luminosas e 

individuais similares a partes separadas de um lustre, ora baixam individualmente ora 

em blocos. A figura “velha da jovem tímida e linda” olha para esses focos de luz 

baixando com uma admiração e encantamento enquanto dubla a voz da cantora da ópera 

que surge como pano de fundo. Em seguida, ruídos como uma transmissão antiga de 

rádio convoca nomes. Esse barulho fica maior e interfere diretamente na voz. A figura 

“velha da jovem tímida e linda” se atordoa enquanto as luzes continuam a descer sobre 

ela de maneira a empurrá-la contra o chão, as luzes quase tocam o chão e a mãe, agora, 

se abaixa para pegar uma flor vermelha.  

No palco, nesse exato momento, enquanto paisagem visual há: um círculo de 

pontos de luz no centro do palco delimitando o espaço onde está a figura “velha da 

jovem tímida e linda”, a cadeira de madeira e as duas figuras masculinas de terno ao 

fundo da cena, e próximo da boca de cena as duas torres de livros. A paisagem sonora 

nos remete agora a sensação de uma lembrança do passado, o ruído do som da ópera e o 
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de rádio possui um efeito de fantasmagoria até sumir e dar lugar ao barulho de 

locomotivas em trânsito e vidros quebrados. A figura “velha da jovem tímida e linda” 

chega ao ápice do seu desespero e levantando os seus braços ela caminha em direção as 

torres de livros. A paisagem sonora diminui, ela se posiciona entre as duas torres de 

livros e vai então baixando os braços e acalmando-se até depositar a rosa vermelha que 

tem nas mãos sobre uma dessas torres de livros.  

A figura “velha da jovem tímida e linda” retira os óculos do seu rosto e paralisa-

se em expressão de alívio. O som agora é de apitos, até surgir em instrumental uma 

melodia solene e lírica e a voz off de Thomas aparecer chamando nomes de 

assassinados, mortos pelo holocausto e também pela censura militar no Brasil, entre eles 

está o nome de Vladimir Herzog. A cada nome convocado por Thomas, uma luminária 

vai subindo e voltando novamente para o urdimento. O último nome a ser chamado por 

Thomas é o nome completo de sua mãe: Helen Lili Sievers.  

Aos quarenta minutos e dezoito segundos Thomas entra em cena e se posiciona 

por trás da figura “velha da jovem tímida e linda” que permanece com um braço 

estendido para o alto e outro em diagonal, dobrado, tocando o queixo. (figura) A luz é 

de penumbra, de um marrom pálido, e a figura “velha da jovem tímida e linda” tem no 

ar uma expressão de felicidade e de descanso. Thomas lê o bilhete de despedida ao vivo.  

Mãe, mais uma vez eu não tive a coragem de te enfrentar, de ir te ver, mesmo 

sendo essa a última vez (Ao fundo da cena as figuras masculinas vestidas de terno 

agachadas vão revolvendo de baldes porções de terra e depositando sobre um vaso 

maior retangular e mais baixo, como se fora um canteiro) [...] eu não tive a coragem de 

te enfrentar, de ir te ver, mesmo sendo essa a última vez. (a intensidade do facho de luz 

sobre as torres de livros aumenta tornando mais claro e iluminando um ouço mais a 

expressão da mãe que permanece imóvel) 

A minha covardia mame é enorme, mas talvez, ela possa ser entendida como 

medo, o medo enorme que eu sempre tive em lidar com você. Principalmente nos últimos 

anos, e por isso, eu peço desculpa, milhões de desculpas. Eu sempre arranjava uma 

maneira de colocar pessoas para cuidar de você. Mas, eu mesmo, eu não conseguia lidar 

com as nossas solidões. Os segredos dos nossos passados. A tua mãe e tudo que ela jogou 

para cima de você, as culpas depois da morte do Vater, até conseguimos um breve 

momento de intimidade, curto, triste e nostálgico ao mesmo tempo. Foi quando eu te levei 
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para ver a casa em Badaro, nos arredores de Berlim. E você reviveu memórias como se 

fosse uma criança de seis anos de idade. Eu, eu nunca te vi tão feliz (Thomas coloca a não 

por trás até tocar o rosto da figura “velha da jovem tímida e linda”). Mas, eu nunca te vi 

feliz de verdade e isso sempre me assombrou. (ele desse a mão até o braço reclinado dela) 

Mas, não foi culpa tua, nós sabemos de quem é a culpa. Você levou uma vida dura e sem 

saídas, NO WAY OUT, eu te devo tudo. Você e Vater me deram tudo o que eu sou hoje, se 

é que eu sou alguma coisa. Você sempre em encorajou, sempre me deu suporte e até 

exagerava quando dizia que estava grávida de um gênio. Que loucura, que loucura, foi 

ouvir aquilo. Tanta mentira, tanta mentira, covarde como sempre, eu to longe. Como 

sempre eu estive fisicamente longe de você. Mas eu quero que você saiba que, que eu 

estou dentro de você, do teu lado, beijando a tua alma, abrindo o meu coração para que 

finalmente possamos estar juntos, sem barreiras, como em Liverpool, onde o amor 

encontra a morte e a morte encontra o amor. WELCOME HOME MOMMY, 

WELCOME HOME. Muito obrigado pela vida que você me deu. O facho de luz nas 

figuras masculinas de terno com areias nas mãos vai esmaecendo, assim como, ao facho de 

luz nas torres de livros até o completo Black out. FIM 

Tempo de duração: 45 minutos. 
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10/08/2007 - 21h32 

"Minha vida inteira é uma mentira", afirmou Gerald Thomas no Bate-papo UOL 

Thomas sobre Queen liar 

Da Redação 

Gerald Thomas conversou com o jornalista Marcelo Tas no Bate-papo UOL dessa sexta-feira 

(10). A conversa aconteceu num clima de "velhos amigos" e arrancou confissões do diretor 

teatral. 

 

"A minha vida inteira é uma mentira na medida em que eu não sei qual a minha verdadeira 

nacionalidade e não sei até hoje o trajeto completo que percorri quando criança. E ninguém 

mais pode me responder pois estão todos mortos", afirmou. "Aos 28 anos, estava passando 

um mês no Brasil e minha mãe chegou para mim e disse: 'seu pai não é o seu pai'", depois 

disso e da morte de sua mãe, o dramaturgo encontrou um passaporte de sua avó que se 

tornou um "problema". 

 

O resultado de tantas descobertas rendeu a peça "Rainha Mentira/Queen Liar", na qual 

Thomas tenta pulverizar assuntos pessoais. "Esse texto é baseado em minha vó e minha mãe. 

Toda peça minha é autobiográfica. Mas esta é um pouco mais", sentenciou.  

 

Quando questionado sobre os momentos tristes de sua vida, destacou a morte de seus amigos 

e pais, em especial a de sua mãe. "Eu não consigo lidar com a morte. E é a única coisa de que 

temos certeza". 

 

O diretor falou também sobre sua carreira, novos talentos do teatro nacional e sobre o 

espetáculo "Terra em Trânsito", que ao lado de "Rainha Mentira/Queen Liar", faz parte do 

projeto "Terra em Trânsito e Rainha Mentira, duas peças de Gerald Thomas" em cartaz no Sesc 

Anchieta.  

08:11:20) Gerald Thomas: Estão em cartaz "Rainha Mentira / Queen Liar" e "Terra em 

Trânsito". "Queen Liar" é uma analogia de "King Lear" de Shakespeare e é baseada em minha 

vó e em minha mãe, esta dupla tem um passado.  

 

(08:10:56) Marcelo Tas: Hoje no Bate-Papo UOL, um mestre do teatro, querido amigo que 

por conta do nosso envolvimento afetivo de mais de duas décadas, já fomos até anunciados 

como namorados, o sempre surpreendente e polêmico, ah, essa palavra polêmico, seja bem-

vindo ao BP UOL, Gerald Thomas.  

(09:03:52) Gerald Thomas: Eu tinha esquecido... é coisa de blog. Tem uma coisa real entre 

você eu que é uma amizade muito longa que começou em Nova York na fila do correio e 

depois você me mostrou todos os vídeos de Ernesto Varela. Eu tive uma clise de riso enorme...  

 

(08:14:16) Marcelo Tas: É inspirada na sua mãe. A carta que foi lida no velório dela é lida em 

cena. Por que você não foi no enterro da sua mãe? 

http://geraldthomas.blog.uol.com.br/
http://marcelotas.blog.uol.com.br/
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(08:15:40) Gerald Thomas: Aos 28 anos eu estava passando um mês no Brasil e minha mãe 

chegou para mim e disse que meu pai não é o meu pai. Ela falou a seco. Nesta hora se 

considera cada abraço, cada beijo que foi dado porque tudo foi farsa. Ao mesmo tempo se 

percebe que foi muito bem criado. O afeto fica sendo dobrado por aquela pessoa, multiplicado 

por dez e ao mesmo tempo você reconsidera tudo. A carta não foi lida por mim porque eu não 

fui ao velório, não tive coragem de ir. Tem uma lei no Brasil que diz que o corpo deve ser 

enterrado no dia seguinte e eu não conseguiria chegar a tempo ao enterro as 10h30 da manhã. 

Na verdade eu não consegui lidar com os últimos três anos da minha mãe em um asilo judaico 

na Tijuca. 

(08:15:49) Marcelo Tas: Qual a maior mentira que você já contou? 

(08:19:17) Gerald Thomas: A minha vida inteira é uma mentira na medida em que eu não sei 

qual a minha verdadeira nacionalidade e não sei até hoje o trajeto todo que percorri quando 

criança. Esta pergunta agora ninguém mais pode responder porque estão todos mortos. Não 

sei, por exemplo, se nasci em um quarto de hotel em Nova York... eu tenho certidões em todo 

o mundo. Eu sou 100% brasileiro, 100% alemão, 100% americano e no entanto fui criado na 

Inglaterra, cheguei lá aos 16 anos, casei e tive um filho lá que está com 33 anos. Completei 53 

anos em Miami. O teatro é mentira, eu minto no palco... já a minha vida é escancarada...  

(08:24:13) Gerald Thomas: Sobre o Paulo Francis: Eu peguei aquela cadeira do Manhattan 

Connection ainda quente duas semanas depois da morte dele e fiquei lá um tempo. Era eu e o 

Nelsinho Motta, no meio o Lucas e o judeu insuportável que era o Caio Blinder... Eu não via o 

programa antes. O Jabor foi ver o espetáculo na quarta-feira e nós brincamos muito sobre o 

programa que para mim foi divertido fazer até certo ponto. Depois eu comecei a ver o 

programa com o Jabor e comecei a admirá-lo, leio as suas crônicas, ele serve de inspiração 

para mim como cronista, figura combativa e intelectual, coisas que o Francis não era. O Francis 

posava como leitor de orelha de livro, uma coisa que de fato não era. O Brasil tem grandes 

intelectuais brasileiros como o Tarso de Castro, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Augusto 

de Campos, Ivan Lessa... A pessoas que desautorizam os maiores autores do século passado 

são de uma bestialidade absurda. De repente vem um e diz que Beckett não é nada, isto é um 

deserviço enorme. Tem pessoas que estão se formando agora que os levam a sério. 

"Esperando Godot" é a peça que dividiu o século, tem que ler, tem que fazer, tem que 

montar... O Nelson Rodrigues está entre os cinco maiores autores do mundo.  

(08:28:31) Gerald Thomas: Sobre o workshop: Eu falei muito da importância da solidão na vida 

das pessoas. Hoje em dia a garotada marcam para tomar chops e gastam energia e tempo 

falando sobre porra nenhuma, se embebedando nos bailes da vida. Mergulhar na solidão é 

entender a sua própria dor, é partir da própria dor. Para entender a própria dor e ficar sozinho, 

sem me drogar, sem anestisai deforma alguma, legal ou ilegal... Vendo através da humanidade 

o holocausto, inquisiçoes, Kosovo, guerra do Vietnã, tsunami, Stalin, Khomeini... até que hoje 

estamos muito bem na foto... 

(08:15:49) Marcelo Tas: Qual a maior mentira que você já contou? 

(08:19:17) Gerald Thomas: A minha vida inteira é uma mentira na medida em que eu não sei 

qual a minha verdadeira nacionalidade e não sei até hoje o trajeto todo que percorri quando 

criança. Esta pergunta agora ninguém mais pode responder porque estão todos mortos. Não 

sei, por exemplo, se nasci em um quarto de hotel em Nova York... eu tenho certidões em todo 

o mundo. Eu sou 100% brasileiro, 100% alemão, 100% americano e no entanto fui criado na 
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Inglaterra, cheguei lá aos 16 anos, casei e tive um filho lá que está com 33 anos. Completei 53 

anos em Miami. O teatro é mentira, eu minto no palco... já a minha vida é escancarada...  

(08:24:13) Gerald Thomas: Sobre o Paulo Francis: Eu peguei aquela cadeira do Manhattan 

Connection ainda quente duas semanas depois da morte dele e fiquei lá um tempo. Era eu e o 

Nelsinho Motta, no meio o Lucas e o judeu insuportável que era o Caio Blinder... Eu não via o 

programa antes. O Jabor foi ver o espetáculo na quarta-feira e nós brincamos muito sobre o 

programa que para mim foi divertido fazer até certo ponto. Depois eu comecei a ver o 

programa com o Jabor e comecei a admirá-lo, leio as suas crônicas, ele serve de inspiração 

para mim como cronista, figura combativa e intelectual, coisas que o Francis não era. O Francis 

posava como leitor de orelha de livro, uma coisa que de fato não era. O Brasil tem grandes 

intelectuais brasileiros como o Tarso de Castro, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Augusto 

de Campos, Ivan Lessa... A pessoas que desautorizam os maiores autores do século passado 

são de uma bestialidade absurda. De repente vem um e diz que Beckett não é nada, isto é um 

deserviço enorme. Tem pessoas que estão se formando agora que os levam a sério. 

"Esperando Godot" é a peça que dividiu o século, tem que ler, tem que fazer, tem que 

montar... O Nelson Rodrigues está entre os cinco maiores autores do mundo.  

(08:28:31) Gerald Thomas: Sobre o workshop: Eu falei muito da importância da solidão na vida 

das pessoas. Hoje em dia a garotada marcam para tomar chops e gastam energia e tempo 

falando sobre porra nenhuma, se embebedando nos bailes da vida. Mergulhar na solidão é 

entender a sua própria dor, é partir da própria dor. Para entender a própria dor e ficar sozinho, 

sem me drogar, sem anestisai deforma alguma, legal ou ilegal... Vendo através da humanidade 

o holocausto, inquisiçoes, Kosovo, guerra do Vietnã, tsunami, Stalin, Khomeini... até que hoje 

estamos muito bem na foto...  

(08:34:08) Geovanna/UOL:  

 
Gerald Thomas fala sobre "Rainha Mentira" e "Terra em Trânsito" (crédito: Eduardo 

Piagentini/UOL)  

 

(08:06:14) thomps: olá, gerald, tudo bem? como terminou sua suposta polêmica com Felipe 

Hirsch? 

(08:30:01) Gerald Thomas: thomps, isso me tornou chato. Esse cara é porre, na boa. Este 

chato está lucrando em cima do meu negócio e nem o pronuncio mais...  

 

(08:07:33) JOAQUIM: como espectador eu vejo que vc tem um estilo muito claro em suas 

peças que ja ate viraram marcas (fumaca, off, dublagem, explosoes) - ate que ponto isso eh 
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uma prisao que impede voce de explorar outros estilos e formas e ate que ponto isso eh uma 

maneira de exercer a liberdade criativa?  

(08:33:33) Gerald Thomas: Joaquim, estou tentando desesperadamente me livrar desta 

estética. Anteontem foi a primeira reunião depois do espetáculo e eu estava tentando explicar 

para a Companhia que não aguento mais esta prisão, quero me livrar disto. Hoje repeti com as 

pessoas do workshop que estou louco para voltar a experiência que tive na Croácia com 

"Nowhere Man". Era uma sala normal, dois panos pretos e um bando de caixas, mais nada. O 

Damasceno de shortinho e tênis furado e todo mundo fazendo de conta. E porque não posso 

fazer isso?  

(08:34:50) Gerald Thomas: Sobre o Nanini: O Nanini é um grande companheiro de palco, 

trabalhar com ele é como trabalhar com um co-autor. Eu vejo aquela concha de retalhos 

depois no texto e falo ele enlouqueceu. Ele é um musicólogo e compositor. É o maior presente 

trabalhar com ele.  

 

(08:07:50) Revoltado!!!: Olá Geraldo e Tas! Como vcs estão? Como tem sido a resposta do 

público as peças? 

(08:35:14) Gerald Thomas: Revoltado!!!, pode ser melhor se vocês vieram aos flocos. 

(08:07:54) thomps: gerald, por que vc anuncia tantas vezes que vai parar de escrever e 

dirigir? o que te motiva a voltar? 

(08:36:53) Gerald Thomas: thomps, eu sou um workaholic. Diferentemente de outros autores 

de teatro, eu não consigo só escrever peças, escrevo textos, tenho blog...  

 

(08:37:19) Marcelo Tas: Qual o pior momento da sua vida? 

(08:39:42) Gerald Thomas: Tem muitos momentos tristes. Fora a morte da minha mãe, tem a 

morte do meu pai. Eu não consigo lidar com a morte. A única coisa que sabemos com certeza é 

a morte. E quando vem a gente não se conforma. O resto é esta pirataria que é a vida. A morte 

que mais me abalaria seria a de uma pessoa que eu mais amo. Mas tem mortes que eu 

desejaria que aconteça, políticos de carreira, imbecis do poder que decretam que tantos civis 

podem morrer por dia que o petróleo é mais importante...  

 

(08:13:15) cida: Li que o texto de "rainha da mentira" tem diversas coisas bastante pessoais. 

Confissões até... como foi lidar com isso? confrontar fantasmas da infância e do passado de 

maneira geral?  

(08:42:56) Gerald Thomas: cida, o passaporte da minha vó é o problema. Eu não faço outra 

coisa, toda peça minha é autobiográfica. Esta peça é um pouco mais. A minha vó era uma judia 

que achava que o filho se enforcou por causa da minha mãe que o encontrou, isto tem na 

peça. Aos nove anos de idade a minha mãe entrou no banheiro e encontrou o irmão de 17 

anos, que era gay, enforcado. A minha vó queria que ele tivesse uma relação amorosa com um 

oficial da Gestapo para escapar do nazismo. Ela era viciada em heroína e achava que o nazismo 

não ia chegar na alta sociedade. A minha mãe estudava em Genebra. 

(08:25:13) Zé Celso.: Muitas pessoas consideram o seu trabalho "Único no Mundo", mas 

certamente vc teve bases para ser o que é hoje. Quem são suas referências no Teatro? 

(08:48:06) Gerald Thomas: Zé Celso, Samuel Backett, meu mestre no teatro, eu o via sempre 

em Paris. Tadeusz Kantor foi uma grande referência em meu trabalho. Na Alemanha, 
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Nuremberg, eu o vi expulsando um punk alemão da platéia. Peter Brook, eu invadia os seus 

ensaios em Midsummer Night's... Victor Garcia, um metro e meio de talento puro.  

 

(08:31:41) Pedro: E terra em transito... é inspirada a priori em que?? 

(08:49:49) Gerald Thomas: Pedro, "Terra em Trânsito" já rodou o mundo, está sendo agora 

preparada em alemão. Ela é também inspirada no Glauber.  

 

(08:35:31) katia: vc conhece algum dramaturgo, diretor de teatro da nova geração que valha 

a pena destacar? 

(08:51:31) Gerald Thomas: katia, o K. Dias, Michel M. que está indo dia 12 para o Rio.  

 

(08:35:54) Revoltado!!!: Gerald, vc já foi ilustrador e há um tempo é dramaturgo e diretor, vc 

já pensou fazer outras coisas como pintura e escultura? 

(08:52:56) Gerald Thomas: Revoltado!!!, eu sou pintor. Escultor... o que mais querem que eu 

seja? O martelo é muito pesado e pó de mármore faz mal para o nariz, tô fora. 

(08:37:37) thomps: gerald, vc acha que as drogas ou medicamentos podem influenciar na 

produção de um artista e em sua visão de mundo? 

(08:57:13) Gerald Thomas: thomps, não é atoa que se chama droga, mas tem muita gente que 

consegue. Williamsburg não consegue criar sem, eu já não consigo criar com... Eu usava 

cocaína para sexo, é o maior afrodisíaco que existe para fazer sexo durante 20 horas seguidas. 

Eu fumei durante 30 anos da minha vida e agora tenho repugnância, parei a seco. Eu detesto 

droga, maconha não dá certo comigo, fico rodando e dá vontade de dormir. Com álcool eu 

tropeço em mim mesmo. Eu tomei ácido e ficou tão chato ver a rua lilás e o céu amarelo. Para 

dormir eu uso rivotril de 2mm senão fico fritando que nem um camarão, é muita coisa na 

minha cabeça. Eu fico pensando em muita coisa e nada me segura. Alguma coisa tem que me 

frear.  

 

(08:49:12) Cássia: olá Gerald! Como começou a sua relação com o teatro? 

(09:01:17) Gerald Thomas: Cássia, no balcão de Jean Genet com o Victor Garcia. Eu penetrei 

naquele espaço, estava sendo formado em pintura no Rio pelo Ivan Serpa e Helio Oiticia. 

Estava em uma turma de adultos. Eu tinha medo de tossir, era uma criança e lá tinha um 

pessoal todo. O Ivan achava que eu não tinha que ter aulas práticas de arte moderna no MAM 

e me trouxe para uma sala em Copacabana. E lá eu ficava ouvindo coisas téoricas. Um dia eu 

encontrei com Sergio Mamberth e mandou eu vir para São Paulo, então fiquei na casa da Ruth 

Escobar e aí fui para os ensaios...  

 

(08:51:49) gavo: Você trabalhou recentemente com personalidades midiáticas como Marília 

Gabriela, Reinaldo Gianechini e Sergio Groissman. Até que ponto a necessidade em 

converter seu trabalho em retorno econômico influenciou nessa escolha.  

(09:03:14) Gerald Thomas: gavo, o Serginho antes de mais nada é um grande amigo, um 

maravilhoso ator em "Brasas no Congelador". 

http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/2007/08/10/ult4326u311.jhtm 
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Minha “INDEPENDÊNCIA OU MORTE” – TUDO A DECLARAR – 

“It’s a Long Good Bye” 

New York – Meus queridos, cheguei num ponto crucial da minha vida. O MAIS 

crucial até hoje. Um asterisco. Aliás, já estou nele há algum tempo e percebo 

que não adianta resmungar pra cima e pra baixo. Finalmente tomei uma 

decisão. 

“Transformar o mundo: acordar todos os dias e transformar o mundo”, 

dizia a voz de Julian Beck (quem eu dirigi e com quem aprendi tanta coisa). Eu 

tinha uma vaga noção das coisas. Não  encontro mais nenhuma. Eu tinha uma 

fantasia. Não a encontro mais. Só encontro aquele auto-retrato de Rembrandt 

me olhando, ele aos 55, eu aos 55,  um num tempo, o outro no outro, como se 

um quisesse dizer pro outro: o TEU “renascentismo” acabou: Você morreu. 

Morri? 

I can’t go on. And I won’t go on. 

Beckett, que é o meu universo mais próximo, diria “but I’ll go on”. Sim, existia 

uma necessidade de se continuar. Mas olho em volta e me pergunto: Continuar 

o quê? Não há muito o que continuar. 

Minha vida nos palcos acabou. Acabou porque eu determinei que os tempos 

de hoje não refletem teatro e vice-versa. Também não estou a fim de criar o 

iTheatro, assim como o iPhone ou o iPod. A miniatura e o “self satistaction” 

cabem muito bem na decadência criativa de hoje. Mas, se formos analisar o 

último filme ou CD de fulano de tal, ou a última coreografia de não sei quem, 

veremos que tudo é uma mera repetição medíocre e menor de algo que já teve 

um gosto bom e novo. 

Claro, minha opção dramatúrgica sempre foi escura, sempre foi dark, se assim 

querem. De Beckett e Kafka aos meus próprios pesadelos, que um crítico do 

New York Times disse que eu ”usava a platéia como meu terapeuta”. Até que 

coloquei Freud como sujeito principal da ópera “Tristão e Isolda” no Municipal 

do Rio. Acho que o resultado todo mundo conhece. 

É estranho. Até 2003, 2005 talvez, ainda fazia sentido colocar coisas em cena. 

Sinceramente não sei descrever o que mudou. Mas mudou. 

Claro que somos seres políticos. Mas isso não quer dizer que nossa obsessão 

ou a nossa única atenção tenha que ser A política. Ao contrário. A arte existe, 

ou existia, justamente para fazer pontes, metáforas, analogias entre a 

condição  e fantasia do ser humano de hoje e de outras eras e horas. 
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Daniel Barenboim, que nasceu Argentino mas é cidadão do mundo (um dos 

músicos mais brilhantes do mundo), e cidadão Israelense, achou uma forma de 

aplicar sua arte na prática. Ele tenta, desde 2004, “provocar”, através da 

música, a paz entre palestinos e israelenses. Fez um lindíssimo discurso ao 

receber o prêmio “Wolf” no Knesset Israelense dizendo que sua vida era 

somente validada pela música que ele conseguia construir com jovens músicos 

palestinos (presos, confinados – justamente na época em que Israel construía 

um Muro de separação) e jovens músicos israelenses. 

Não sou tão  genial quanto Daniel Barenboim e construir uma peça de teatro é 

muito mais difícil que abrir partituras de um, digamos, Shostakovich ou 

Tchaicovski, e colocar a orquestra pra tocar. 

AMNÉSIA TEMPORÁRIA 

Um trecho de uma sinopse, por exemplo, que escrevi quando os tempos ainda 

se mostravam propícios: 

“E em Terra em Trânsito, uma óbvia homenagem a Glauber, uma soprano 

só consegue se libertar de sua clausura entrando em delírios, 

conversando com um cisne fálico, judeu anti-sionista, depois de ouvir 

pelo rádio um discurso do falecido Paulo Francis sobre o que seria a 

verdadeira forma de “patriotismo”. O cisne (cinismo) sempre a traz de 

volta a lembranças: “Ah, você me lembra os silêncios  nas peças de 

Harold Pinter! Não são  psicológicos. Mas é que o sistema nacional de 

saúde  da Grã-Bretanha está em tal estado de declínio que os médicos 

estão  a receitar qualquer substância, mineral ou não mineral, que as 

pessoas ficam lá, assim, petrificadas… cheirando umas às outras…” 

Essa “petrificação” que a sinopse descreve, acabou me pegando. 

“Os dois espetáculos (Terra em Trânsito e Rainha Mentira), são  uma 

homenagem à cultura teatral e operística aos mortos pelos regimes 

autoritários/ditaduras”. 

Serão mesmo? Homenagens?  Não, não são. Quando escrevo um espetáculo, 

escrevo e enceno o que tenho que encenar. Não penso em homenagens. 

“Mais do que nunca eu acredito que somente através  da arte o ser 

humano voltará a ter uma consciência do que está fazendo nesse planeta 

e de seu ínfimo tamanho perante a esse imenso universo: ambas as 

peças  se encontram em “Liebestod”, a última ária de “Tristão  e Isolda”, 

onde o amor somente é possível através  da morte e vice-versa.  No 
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enterro da minha mãe, ao qual eu não fui (por pura covardia) uma carta foi 

lida (mas ela é lida  na cena final de “Rainha Mentira”), que presta 

homenagem aos seres desse planeta que foram, de uma forma ou outra, 

desterrados, desaparecidos, torturados ou são  simplesmente o resultado 

de uma vida torta, psicologicamente torta, desde o início torta e curva, 

onde nenhuma linha reta foi, de fato, reta, onde as portas somente se 

fechavam  e onde tudo era sempre uma clausura e tudo era sempre 

proibido e sempre trancado. Então, a tal homenagem se torna real, 

através da ficção da vida do palco”. 

Pulo pra outro trecho, lá no fim do programa. 

“Essa xícara esparramada nessa vitrine desse sex shop em Munique era 

um símbolo que Beckett não ignoraria e não esqueceria jamais. Eu 

também não. Sejam bem vindos a tudo aquilo que transborda. ” 

Por que coloquei esse trecho de programa ai? Não sei dizer. 

Liberdade poética pura ou pura liberdade poética. Ou chateação mesmo! 

Talvez seja um indicador do quanto estou perdido no que QUERO DIZER e 

ONDE QUERO CHEGAR. 

Tenho que sair por aí pra redescobrir quem eu sou. Talvez nunca venha a 

descobrir. Posso estar vivendo uma enorme ilusão. Mas não me custa tentar. 

Virei escravo de um computador e virei escravo de uma agenda política 

imediata da qual não faço  parte. Tenho uma imensa cultura histórica. Imensa. 

Tão grande que a política de hoje raramente me interessa. Sim, claro, Obama. 

Mil vezes Obama. Mas Obama afeta o mundo inteiro. Mais eu não quero dizer. 

Tenho que sair por aí pra redescobrir quem eu sou. 

(nota rápida: acabo de ver o que resta do The Who, Daltrey e Townsend, no 

programa do Jools Holland: não tem jeito: nenhuma banda de hoje tem 

identidade MESMO! A garotada babava! E era pra babar mesmo!) 

Sabem? Vale sempre repetir. Fui criado na sombra do holocausto entre os 

pingos de Pollock e os “ready mades” de Duchamp e os rabiscos do Steinberg. 

Isso o Ivan Serpa e o Ziraldo me ensinaram muitíssimo cedo na vida. 

E… Haroldo de Campos. 

Meu Deus! O quanto eu devo a ele! Não somente o fato dele ter sido o curador 

dos livros que a Editora Perspectiva lançou a meu respeito mas… a 

convivência! E que convivência! E a amizade. Indescritível como o mundo ficou 

mais chato e menos redondo no dia em que ele morreu. E ele morreu na 
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estréia do meu “Tristão e Isolda” no Municipal do Rio. Haroldo não somente 

entendia a minha obra, como escrevia sobre ela, traçava paralelos com outros 

autores e criava, transcriava a partir do meu trabalho. A honra que isso foi não 

tem paralelos. Por que a honra? Porque Haroldo era meu ídolo desde a minha 

adolescência. O mero fato de “Eletra ComCreta” se chamar assim, era uma 

homenagem aos concretistas.Mas ele só veio aparecer na minha vida na 

“Trilogia Kafka”, em 1987. Eu simplesmente não acreditei quando ele entrou 

naquele subterrâneo do Teatro Ruth Escobar.Nem mesmo a convivência 

com Helio Oiticica foi uma coisa tão forte e duradoura.Não posso e não vou 

nomear todas as grandes influências da minha vida. Daria mais que um 

catálogo telefônico. Já bato nessa tecla faz um tempo. 

Philip Glass dá uma graciosa e hilária entrevista a meu respeito 

(http://www.vimeo.com/2988089). Dura uns 20 minutos. Nela, ele sintetiza, 

como se num improviso, tudo aquilo que os scholars e os críticos não 

conseguem dizer ou tentam dizer com oito mil palavras por parágrafo! Essa 

entrevista também está no www.geraldthomas.com ou aqui em vídeos, no blog. 

Meu pai me fazia ouvir Beethoven numa RCA Victor enorme que tínhamos. E 

eu, aos prantos, com a Pastoral (a sexta sinfonia) desenhava, desenhava 

essas coisas que, décadas mais tarde (na biblioteca do Museu Britânico) iam 

virando projetos de teatro. Hoje, com mais de 80 “coisas” montadas nos palcos 

do mundo, olho pra trás e o que vejo?Vejo pouco. Vejo um mundo nivelado por 

uma culturazinha de merda, por twitters que nada dizem. Vejo pessoas sem a 

MENOR noção do que já houve e que se empolgam por besteiras. Nem 

bandas ou grupos de músicas inovadoras existem: vivemos num looping dentro 

da cabeça de alguém. Talvez dentro de John Malcovich.  E, ao contrário de 

Prospero, ele não nos liberta para o novo, mas nos condena pro velho e o 

gasto! Até a China tem a cara do Ocidente. Ou então nos antecipamos e nós é 

que temos a cara da China, já que tudo aqui é “made in China”. 

Sim, encontrei Samuel Beckett, montei seus textos, encontrei um monte de 

gente que, quem ainda não viu, não sabe ou não leu – vá 

no www.geraldthomas.com e se depare com o meu universo. 

E gostaria muitíssimo que vocês entendessem o seguinte: quando comecei 

minha carreira teatral, a vida, a cena aqui no East Village era “efervescente”. 

Tínhamos o Village Voice e o SoHo News pra nos apoiar intelectualmente. A 

“cena” daqui era multifacetada. Eram dezenas de companhias, desde aquelas 

http://www.vimeo.com/2988089
http://www.geraldthomas.com/
http://www.geraldthomas.com/


134 
 

sediadas no La MaMa, ou no PS122, ou em porões, ou em Lofts ou em 

garagens, ou aquelas que o BAM importava, mas era tudo uma NOVA 

criação. Era o exercício do experimentalismo. Do risco.  E os críticos, assim 

como os ensaístas, nos davam páginas de apoio. 

Além do mais, a minha geração não INVENTOU nada. Somente levou aquilo 

que (frutos de Artaud, Julian e Grotowski), como Bob Wilson, Pina Bausch, 

Victor Garcia, Peter Brook, Peter Stein e Richard Foreman e Ellen Stewart, 

etc., haviam colocado em cena. Faço parte de uma geração de “colagistas” (se 

é que essa palavra existe). Simplesmente “levamos pra frente, com alguns 

toques pessoais” o que a geração anterior nos tinha dado na bandeja. Mas 

quem sofreu foram eles. Digo, a revolução foi de Artaud e não da minha 

geração. Portanto, minha geração não fará parte da HISTÓRIA. Óbvio que digo 

isso com enorme tristeza. Nada fizemos, além de tocarmos o barco e 

ornamentarmos ele.Ah, hoje o Village Voice está reduzido a um jornal de sex 

ads. Sobre os teatros eu prefiro não falar. Quanto aos grupos, 99 por cento 

deles, não existem mais e nem foram trocados por outros. Só se vê pastiche. É 

o mesmo que no mundo da música: é o mesmo bate-estaca em tudo que é 

lugar. 

Esse universo está menor que aquele que Kepler ou Copernico ou Galileu 

descobriram. O Wooster Group aqui fechou suas portas. Muitas companhias de 

teatro daqui e da Europa fecharam suas portas. E poucos jovens sabem quem 

é Peter Brook. Esse ano perdemos Pina Bausch e Merce Cunningham e Bob 

Wilson, o Último Guerreiro de pé, inexplicavelmente, viaja com uma peça 

medíocre: “Quartett” de Heiner Mueller, que eu mesmo tive o desprazer de 

estrear aqui nos Estados Unidos (com George Bartenieff e Crystal Field) e no 

Brasil com Tonia Carreiro e Sergio Britto nos anos 80. Heiner Mueller é perda 

de tempo.E Wilson está tendo enormes dificuldades em manter  seu complexo 

experimental em Watermill, Long Island, aqui perto, que habilitava jovens do 

mundo a virem montar mini espetáculos e conviver e trocar ideias com seus 

pares de outros países. 

Sim, o tempo semi-acabou. 

Mas somente parte desse tempo acabou. E o problema é meu. Como disse 

antes: vou tentar sair por aí pra redescobrir quem eu sou. 

Mas vai ser difícil. Sou daqueles que viu a Tower Records abir a loja aqui na 

Broadway com Rua 4. Hoje a Tower se foi e até a Virgin, que  destruiu a 
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Tower, também se foi e está com tapumes  cobrindo-a lá em Union Square. 

Parece analogia pra um 11 de Setembro? Não, não é. Falo somente de mega 

lojas de Cds. Tive a sorte de seguir as carreiras de pessoas brilhantes, ver 

Hendrix de perto, ou Led Zeppelin, ou dirigir Richard Wagner, e estar na linha 

de cuspe de Michael Jackson e de assistir ao vivo o nascimento da televisão a 

cabo, da CNN, da internet, dos emails pra lá e pra cá. Deram-me presentes 

lindos como grande parte das óperas que dirigi nos melhores palcos das casas 

de Ópera da Europa.São muitas fantasias que a depressão  não deixa mais 

transparecer. E o que é a arte sem a fantasia, sem o artifício? É o mesmo que 

o samba sem o surdo e a cuíca! Fica algo torto ou levemente aleijado. 

Não, não estou indo embora. Anatole Rosenfeld escreveu: 

“O teatro é  mais antigo que a literatura e não depende dela. Há teatros que 

não se baseiam em textos literários. Segundo etnólogos, os pigmeus possuem 

um teatro extraordinário, que não tem texto. Representam a agonia de um 

elefante com uma imitação perfeita, com verdadeira arte no desempenho. 

Usam algumas palavras, obedecendo à tradição oral, mas não há texto ou 

literatura. No improviso também há tradição.” 

Perdi meu improviso. Sim, perdi a vontade de improvisar. Vou fazer um enorme 

esforço em me ver de volta, seja via aqueles olhos de Rembrandt ou uma fatia 

do Tubarão de Damien Hirst. Óbvio que – na eventual possibilidade de um 

acontecimento real – eu reapareço por aqui com textos, imagens, etc. Também 

sem acontecimentos. Pode ser que eu me encontre no meio da Tunísia, numa 

tenda de renda, e resolva, a la Paul Bowles escrever algo: surgirá aqui 

também. Então, o blog permanecerá aberto, se o IG assim o permitir.Sei que 

estou no início de uma longa, quase impossível e solitária jornada. 

I’ve had the best theater and opera stages of the world, in more than 15 

countries given to me. Yes,  I was given the gift of the Gods. No 

complaints, whatsoever. It has been a wonderful ride. Really has. Thank 

you all so very much. Thank you all so very very much. 

Um breve adeus para vocês! 

LOVE 

Gerald Thomas, 7 September 2009 

 

Disponível em: http://geraldthomasblog.wordpress.com/2009/09/08/tudo-a-

declarar-%E2%80%93-%E2%80%9Cit%E2%80%99s-a-long-goodbye%E2%80%9D/ 

  

http://geraldthomasblog.wordpress.com/2009/09/08/tudo-a-declarar-%E2%80%93-%E2%80%9Cit%E2%80%99s-a-long-goodbye%E2%80%9D/
http://geraldthomasblog.wordpress.com/2009/09/08/tudo-a-declarar-%E2%80%93-%E2%80%9Cit%E2%80%99s-a-long-goodbye%E2%80%9D/
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10/08/2010 - 07h29 

Gerald Thomas diz que depressão o afastou do teatro, mas 

remonta Ópera Seca 

VAGUINALDO MARINHEIRO  
DE LONDRES 

As nuvens negras sobre a cabeça de Gerald Thomas se dissiparam. Em 

setembro de 2009, o diretor dava adeus ao teatro com um texto em que dizia 

estar desiludido, petrificado, perdido, sem noção das coisas. 

Agora está com fome de trabalhar: ensaia uma peça para estrear em Londres 

até o começo de novembro e discute com John Paul Jones, baixista do Led 

Zeppelin, uma ópera que farão juntos. 

Em seu manifesto de despedida dos palcos, Gerald afirmava que estava na 

hora de parar porque as artes se transformaram numa "mera repetição 

medíocre e menor de algo que já teve um gosto bom e novo". 

E isso mudou?, pergunta o repórter ao diretor, após ele concluir em Londres 

um workshop com atores que tentavam entrar em sua nova Companhia de 

Ópera Seca, recriada na capital britânica. 

"Não, nada mudou. Mas o que eu posso fazer? Virar um pintor de paredes ou 

vender salsichas em Nova Jersey?", responde bem-humorado. 

  

As artes podem não ter mudado, mas Gerald, sim. "É, acho que uma cortina se 

abriu", afirma, e arrisca uma explicação química. 

Diz que, após o 11 de Setembro, passou a tomar Topamax, um regulador de 

humor. "Quando escrevi o manifesto, tomava Topamax havia oito anos. Acho 

que ocorria um efeito paradoxal. Eu estava numa depressão profunda. Parei 

com o remédio há três meses." 

PENEIRA 

Apesar de fazer piadas com os atores e de ser extremamente amável mesmo 

com aqueles que nunca deveriam ter pisado num palco, Gerald rejeita a versão 

de que esteja de bem com a vida. 

"Antes de chegar aqui, às 14h, eu passo por um holocausto inteiro. Acordo 

todos os dias com vontade de mudar o mundo. Isso não é estar de bem com a 

vida." 
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Gerald diz que ainda não sabe o tema da peça. Em seu método de trabalho, 

ele primeiro escolhe os atores, o que concluiu na semana passada. Depois, 

escreve textos específicos para cada um deles, influenciado pelo histórico de 

vida desses atores. 

Tem certeza de que falará sobre algo da atualidade. "Eu também sou repórter. 

Sou viciado em jornal. Sempre coloco algo da atualidade nos meus trabalhos." 

Sua escolha dos atores foi trabalhosa. Ele ouviu umas 600 pessoas. Ficou com 

um grupo de 40 para uma semana de exercícios intensos. 

Fez com que repetissem dezenas de vezes trechos de um texto que misturava 

Kurt Cobain, Calderón de La Barca, Franz Kafka, Mick Jagger e Pilatos. 

Sobraram 26 pessoas --três brasileiros, três franceses, uma italiana, uma 

portuguesa e 18 britânicos. 

Gerald foi para Nova York, onde é diretor-artístico do La MaMa, teatro no East 

Village. Volta a Londres em três semanas, quando começam os ensaios. Até 

lá, vai escrever, pensar no cenário, na luz, na trilha sonora. 

Um produtor busca patrocínios e um teatro para a estreia. "Podemos estrear no National 

Theatre ou num lugar pequeno, para poucas pessoas. O que importa é que vou recomeçar do 

zero. Não é apenas uma volta. Preciso me reinventar." 

Disponível em: 

file:///C:/Users/Rummenigge/Downloads/Folha.com%20%20Ilustrada%20%20Gerald%

20Thomas%20diz%20que%20depress%C3%A3o%20o%20afastou%20do%20teatro,

%20mas%20remonta%20%C3%93pera%20Seca%20-%2010%2008%202010.htm 

Acessado em: 20/12/2010 
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file:///C:/Users/Rummenigge/Downloads/Folha.com%20%20Ilustrada%20%20Gerald%20Thomas%20diz%20que%20depressÃ£o%20o%20afastou%20do%20teatro,%20mas%20remonta%20Ã�pera%20Seca%20-%2010%2008%202010.htm
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 FEBRUARY 21, 2011 

 Today’s O Globo article 

on Throats 
 Gerald Thomas volta a Londres com o espetáculo „Throats‟ 

  

 LONDRES – Ninguém realmente esperava que Gerald Thomas fosse 

voltar de seu período sabático, ou de suposta aposentadoria, como 

anunciou em setembro de 2009, um homem mudado. Sobretudo depois 

de tantos anos ignorando solenemente a opinião alheia. Ainda assim, 

sua volta ao ofício traz uma experiência de surrealismo dessa vez não 

restrita ao palco: “Throats”, seu mais novo espetáculo, estreou sábado 

longe tanto da geografia física quanto mental mesmo da cena mais 

alternativa de Londres: o Pleasance, um teatro independente localizado 

num beco de Islington, bairro do norte da capital britânica, e que há 14 

anos já nasceu na corda-bamba financeira por não fazer parte da lista 

de estabelecimentos que recebem subsídios do governo. 

http://geraldthomasblog.wordpress.com/2011/02/21/todays-o-globo-article-on-throats/
http://geraldthomasblog.wordpress.com/2011/02/21/todays-o-globo-article-on-throats/
http://geraldthomasblog.wordpress.com/2011/02/21/todays-o-globo-article-on-throats/
http://geraldthomasblog.wordpress.com/2011/02/21/todays-o-globo-article-on-throats/screen-shot-2011-02-21-at-14-33-29/


139 
 

 O dramaturgo brasileiro voltou à capital britânica – onde iniciou carreira, 

nos anos 70, com o grupo performático e multimídia Exploding Galaxy – 

despejando sobre um público de 280 pessoas mais um atropelamento 

de sentidos. Quase literalmente, pois “Throats”, produção de 90 minutos, 

começa justamente com um diálogo gravado em que paciente e 

terapeuta fazem um exercício de imaginação envolvendo estradas 

perigosas e uma muralha. No palco, um cenário minimalista com ferros 

retorcidos que faz bem em não apresentar muitas tentações à atenção 

do público. 

 Pois a peça transpõe para o palco o inevitável turbilhão de ideias que é 

a cabeça de Thomas. Dessa vez, por sinal, há até a alegoria de uma 

cabeça pensante, incomodamente presente a uma Santa Ceia 

metafórica localizada ou numa espécie de purgatório ou no 

subconsciente de um narrador de pretensões divinas e sádicas. O 

elenco de sete atores, que inclui a portuguesa Maria de Lima, suja-se de 

tinturas que simulam vinho e sangue enquanto se engaja num debate de 

temas que se alternam sem aviso e sem motivos. Da ceia, tendo como 

pano de fundo um horizonte que em muito lembra os escombros do 

World Trade Center (em seus comentários, incluindo blogs, Thomas 

nunca escondeu o impacto de ter testemunhado o 11 de Setembro da 

janela de seu apartamento em Nova York), mas que gira para se 

transformar numa crucificação, com direito a judeu ortodoxo negro 

tomando o lugar de Jesus Cristo. 

 A trupe de atores, que em conversas após a apresentação admite a falta 

de familiaridade inicial com o trabalho do brasileiro, esforça-se para 

merecer a confiança de Thomas – ele diz ter testado pelo menos 600 

pessoas para formar sua Dry Opera Company. No elenco, cujas 
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biografias incluem passagem por seriados policiais e de ficção científica 

da TV britânica, roubam a cena o escocês Angus Brown, no papel do 

que parece ser um dublê de mordomo e carcereiro, e Lucy Laing, ainda 

que vista somente do pescoço para cima. 

  

 Tudo isso em meio a uma trilha sonora assinada por ninguém menos 

que John Paul Jones, músico mais conhecido pela pilotagem do baixo 

do Led Zeppelin, que assistia a tudo ao lado da mulher, Maureen. Jones 

é um admirador de longa data do dranaturgo, e trabalha para se 

transformar em parceiro no projeto de uma ópera com previsão de 

estreia para 2013. 

 Outros compatriotas mais desavisados pareceram estranhar a 

experiência no Pleasance. Um sinal foi o comentário, cheio de sorrisos, 

de uma das administradoras do teatro no coquetel pós-peça oferecido a 

atores e convidados, e que teve Thomas como uma das ausências. 

http://geraldthomasblog.wordpress.com/2011/02/21/todays-o-globo-article-on-throats/screen-shot-2011-02-21-at-14-29-17/
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 - Queremos sempre fugir do óbvio aqui. Mas preciso confessar que não 

sei nem por onde começar a promover essa peça para o público. É um 

bom desafio – brincou a moça. 

 Pelo menos por enquanto, o Pleasance tem apostado no endosso do 

maestro Philip Glass, cuja entrevista sobre Thomas está em destaque 

no site do teatro (pleasance.co.uk). Há também vídeos das produções 

anteriores do dramaturgo, singelamente acompanhadas de avisos sobre 

palavrões e conteúdo explicitamente adulto, ainda que “Throats”, em 

cartaz até 27 de março como parte de uma série de espetáculos 

batizados de “Uma noite menos ordinária”, tenha idade recomendada de 

apenas 14 anos. 

 Acessado em: 28/02/2011 

 Endereço: http://geraldthomasblog.wordpress.com/ 

  

http://geraldthomasblog.wordpress.com/
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 dryopera@aol.com Adicionar a contatos 

Para rummenigge20@hotmail.com 

Querido 

 

O volume 1 dos videos (ate 1996) esta 

online 

 

www.geraldthomas.com  

 

a segunda parte (de 96 ate hoje) esta sendo 

editada agora 

 

Livros: a mesma info pode ser conseguida 

no mesmo site. 

 

BLOG: www.geraldthomas.ig.com.br 

 

Se precisar de mais alguma coisa me avise 

LOVE 

G 
 

 

-----Original Message----- 

From: Rummenigge Medeiros <rummenigge20@hotmail.com> 

http://by156w.bay156.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?FolderID=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fav=True&n=799387524
javascript:;
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To: dryopera@aol.com 

Sent: Tue, 19 May 2009 8:44 pm 

Subject: Material 

Caro Gerald, Boa Noite! 

Me chamo Rummenigge Medeiros, sou ator e aluno do curso de mestrado em Artes cênicas. 

Filiado à linha de pesquisa Linguagens da Cena: memória, cultura e gênero. Vinculado a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Campus-Natal. 

Meu projeto de mestrado tem como objeto de estudo o pós modernismo no teatro brasileiro e 

a estética pós-dramática. Desde a graduação tive contato em pequenos trechos de vídeos de 

suas peças e também de todo o material (acadêmico ou não) escrito sobre suas 

pesquisas, encenações e linguagem cênica. Mas, no entanto, não tenho na íntegra nenhum 

vídeo de suas peças (produzidas e feitas no Brasil). Gostaria de saber como consigo esse 

material. Na cidade não tem, pelo youtube não há mais nada o que ser vasculhado (vasculhei 

tudo!) e para dar continuidade a minha pesquisa, cujo objeto empírico são as suas encenações 

"de produção e em solo brasileiro", juntamente com as encenações do Antônio Araújo (do 

teatro da vertigem). 

  

Haveria como gentilmente, estabelecermos contatos, e ou, você disponibilizar os vídeos e=2 

0registros (na íntegra) dessas peças, nesse recorte brasileiro? Ao término de minha dissertação 

eu poderia lhe enviar de volta esse material, ou caso você autorize, disponibilizar como acervo 

da videoteca setorial do Departamento de Artes Cênicas da UFRN. Sua obra é muito estudada e 

admirada em nossa terra, porém, não dispomos de todos os registros e nem tampouco 

vivemos em trânsito no eixo RJ-SP frequentemente. 

  

  

Aguardo contato,  

Atenciosamente, 

Rummenigge Medeiros 

Desde ontem, esta no ar, o Nietzsche 

Contra Wagner 

no mesmo site que te indiquei. 

Aos poucos estamos atualizando as coisas. 

Vamos nos comunicando. 

LOVE 

G 
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-----Original Message----- 

From: Rummenigge Medeiros <rummenigge20@hotmail.com> 

To: dryopera@aol.com 

Sent: Wed, 20 May 2009 9:29 pm 

Subject: RE: Material 

Muito obrigado. Passei todo o dia vendo os trechos, mas não consegui salvá-los em cd. 

De qualquer forma, já há material. Meu medo era que não tivesse muita coisa em 

video. E recorrer aos livros da Silvia Fernandes apenas, sem o recurso visual, seria 

monótono. 

  

Bem, entrarei muito em contato contigo durante esses dois anos que seguem o meu 

mestrado.  

  

Muito Obrigado G. 

  

Cordialmente 

Rummenigge Medeiros. 

Sempre usei imagens! Desde a Beckett Trilogy aqui em NYC, com o 

Julian  

Beck (Living Theater) em 1985, ja se usava projecao. 

Em Trilogia Kafka, usavamos FILME mesmo. 

Carmem Com Filtro 1, com Antonio Fagundes e cia, rolava um filme  

inteiro pra onde o personagem se jogava, 

 

Nunca parei de misturar midias. 

 

Nao eh recente esse evento. 

 

LOVE 

G 

-----Original Message----- 

From: Rummenigge Medeiros <rummenigge20@hotmail.com> 

To: dryopera@aol.com 

Sent: Wed, 3 Jun 2009 7:03 am 

Subject: RE: Material 

 

 Gerald, Bom dia! 

 

Finalmente meu recorte de estudo das suas obras foi delimitado. 

Começo  

a partir de onde a Silvinha parou, a partir de 1996. O recorte de  

estudo nas suas obras acontece da seguinte maneira: A discussão  

do hibridismo no teatro pós-dramático, a partir dos estudos em cima 

da  

construção de landscape mediada por projeção na obra de Gerald Thomas. 
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Para completar o meu recorte e a construção de um primeiro capítulo da 

minha dissertação, preciso novamente dos seus préstimos virtuais,  

vasculhando e dissecando todo o seu site, principalmente as fotos e os 

videos, ao que me consta a projeção está ativamente presente em Luar  

trovado e Queen Lear. Teria como vc me precisar essa informação ou  

completá-la? A partir de 1996 em quais peças vc utiliza a projeção de  

imagens de forma que considere efetiva e signifi 

cante? 

Aguardo contato. 

Obs: Espero sugestões também a respeito do assnto (ou do título) da  

minha dissertação, assim também como suas opiniões também me são  

significativas, afinal, estou aqui para estudar suas obras. 

Cordialmente, 

 

Rummenigge M. 
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Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa. 

 Fabiana Gugli 

 Adicionar a contatodeiros 

Oi Rummenigge 

mil desculpas na demora da resposta 

tive dias bastante corridos 

tenho esses dois espetaculos em DVD, tanto o Luar, como o Rainha 

poderia te enviar, e ai tb envio junto os programas 

tb podemos ficar em, contato sim, se quiser qualquer ajuda minha 

me envia o seu endereco que coloco no sedex 

no meu site ( www.fabianagugli.com )  tb tem varias fotos de cada um dos espetaculos 

eh so entrar em Teatro e depois na peca escolhida 

um grande beijo 

aguardo seu endereco 

Fabiana 

On May 7, 2010, at 11:02 AM, Rummenigge Medeiros wrote: 

 

Bom dia Fabiana, 

 

Segue anexado um e-mail que te mandei no dia 27/04. Faz 10 dias hoje. Então, 

novamente resolvi te enviar o mesmo e-mail, ainda a guardo contato. 

 

Cordialmente, 

Rummenigge Medeiros. 

  

javascript:;
http://by156w.bay156.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?FolderID=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fav=True&n=799387524
http://www.fabianagugli.com/
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Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa. 

 

20/4/2010 

Responder  ▼ 

 Caetano Vilela Adicionar a contatos 

Para Rummenigge Medeiros 

Olá querido, 

É o seguinte, vamos ver se posso te ajudar. A Silvia Fernandes acabou de lançar esta semana em 

SP um novo livro em que abre exatamente com esse período dos trabalhos do Gerald que vc 

está estudando, o livro foi lançado no sabado passado pela Editora Perspectiva e se chama 

"Teatralidades Contemporâneas", creio que seja bem util para você. 

Outra coisa, o Gerald está de Blog novo e dividiu seus trabalhos de videos em outro, dá uma 

olhada: 

http://geraldthomasblog.wordpress.com/ 

http://geraldthomasvideos.blogspot.com/ 

Olha não sei se entendi bem o que vc pretende, mas com relação a 'projeção' de videos em 

cena te garanto que não é muito a praia do Gerald, ele aliás detesta este recurso, preferindo 

criar imagens que são por si só cinematográficas. Só me recordo agora de dois espetáculos em 

que ele utilizou estes recursos de projeção e mesmo assim foram em óperas, a deslumbrante 

parceria com Philip Glass em MatoGrosso e "Luar Trovado" recriação sua de "Pierrot Lunaire" de 

Schoenberg com uns monitores de tv espalhados no palco (assim tb como a ópera "Moses und 

Aron"). 

Ele cansou de dar declarações contra a moda 'multimidia' em cena.  

Veja se vc encontra a cronologia do que vc precisa nestes links que te passei e se isso se já 

ajuda um pouco, caso contrario me escreva novamente. E sim, podemos nos encontrar sem 

problemas, só te digo que embora eu tenha assumido a Cia. eu não sou um 'discípulo' do 

Gerald para ter todas estas coisas assim catalogadas, heheheh! Infelizmente a Cia. não tem um 

arquivo, ou sede para manter as suas coisas, e justamente agora eu formo um novo núcleo para 

trabalharmos por um tempo maior, numa pesquisa dramatúrgica desenvolvida por mim sem 

vínculo (aparente) com o Gerald. 

Bom, vamos nos falando e quando chegar a hora farei a pergunta que TODOS te fazem e que vc 

vai responder até o fim dos teus dias;  

"Rummenigge????", hehehe 

Abraço 

Caetano  

Paz &Amor 

http://www.caetanovilela.com 
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http://www.meadiciona.com/caetanovilela 

Em 19/04/2010, às 23:55, Rummenigge Medeiros escreveu: 

Boa noite, já quase bom dia. 

Bom, permita-me apresentar-me, eu me chamo Rummenigge Medeiros de Araújo, 

moro em Natal-RN, tenho vinte e sete anos, sou ator e mestrando em artes cênicas 

vinculado ao programa da PPGArC-UFRN. 

  

Minha dissertação de mestrado é sobre Paisagens visuais e a construção de 

organismos híbridos na cena contemporânea (partindo do diálogo do teatro com as 

projeçoes de imagens e a linguagem cinematográfica). Como objeto de pesquisa, 

proponho a estudar essas paisagens visuais aplicadas a obra de Gerald Thomas 

junto a Companhia de Ópera Seca. Já entrei em contato com o Gerald algumas 

vezes e agora estou tentando entrar em contato contigo, eu soube que com a saída 

de Thomas você assumiu a direção da companhia e que já estava com ele há algum 

tempo. Pois bem, o meu impasse está em definir um recorte, sobre que espetáculos 

analisar. A Silvia Fernandes, que defendeu sua tese de doutoramento sobre o 

Thomas, só faz os registros até 1994. Então, a princípio eu quis pegar a partir daí 

até os dias de hoje, mas é uma dissertação de mestrado, o tempo não daria. 

Depois, pensei em pegar os espetáculo a partir de 2000 até 2010, que tivessem 

aberta e fortemente essa característica híbrida de projeção de imagens e cena 

teatral. Mas, as informações que me chegam são difusas, e eu não consigo mapear 

com precisão, quais as peças a partir de 2000 até 2009 (com a última direção do 

Thomas) e os enfoques delas. Sei que fazem parte dessa década: Circo de rins e 

fígado e Bate man, não sei das outras. 

  

Você, por gentileza, poderia me passar com precisão tais informações e me dizer 

dentro desse recorte (2000-2009) quais as que fundamentalmente trabalharam 

mais com essa fusão (teatro e projeção de imagens), se é que houve alguma que 

se destacou mais que a outra dentro desse recurso. Caso tenha as fichas técnicas 

em seus arquivos pessoais, ficaria melhor ainda. As imagens dessas peças, 

algumas, estavam disponiveis no blog do Thomas, mas não estão mais, é possível 

assistir algumas, trechos do Crico de Rins e Fígado pelo youtube, mas a 

visualização é confusa. Há registro fotográfico desse material? Dessa produção? 

que exemplifique exatamente isso? 

  

Bem, acho que me estendi demais escrevendo feito um desesperado, rs. Mas é que 

preciso dessas informações pra puder encerrar meu recorte e escrever o meu 

terceiro capítulo da dissertação. Em Maio, na segunda quinzena, estarei indo a SP, 

seria possível um contato pessoal com você? ou com alguém da ópera Seca para 

um bate papo informal? 

Desde Já, agradeço a atenção dispensada. 

Cordialmente, 

  

Rummenigge Medeiros. 

  

http://www.meadiciona.com/caetanovilela
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Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa. 

 

27/4/2010 

Responder  ▼ 

 Caetano Vilela 

 Adicionar a contatos 

Para Rummenigge Medeiros, Fabiana Gugli 

Rum baby, 

Não participei destas produções acho melhor vc entrar em contato com a Fabiana Gugli e pedir 

fotos (fabigugli@gmail.com). 

Nos falamos mais pra frente próximo a sua chegada em SP, mas marcaremos algo próximo da 

Paulista ou Higienópolis. 

Abs 

CV 

Paz &Amor 

http://www.caetanovilela.com 

http://www.meadiciona.com/caetanovilela 

 

Em 26/04/2010, às 22:19, Rummenigge Medeiros escreveu: 

Caê, 

 

Vi, revi, li e reli, todos os videos e artigos do blog. Acredito que as peças: Rainha 

mentira "Queen lliar" e "luar trovado" ambas de 2007 se adequam aquilo que trato  

e discuto na minha pesquisa. Não achei muitas fotos disponiveis das duas, você 

tem mais algumas em acervo pessoal que não estejam lá? 

 

Ahhh marquei a minha ida pra sP, chego ai dia 20 de maio e fico precisamente até 

o dia 24 (você poderia, por favor, conseguir um tempo disponível nesse período 

para a gente conversar? Veja direitinho na sua agenda dia, hora e local, e eu vou 

até você. Até lá vamos mantendo contato.) 

 

Agradecido, 

Cordialmente, 

Rummenigge M. 
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Rainha Mentira / Queen Liar 

A new play by GERALD THOMAS  

& The Dry Opera Company 
 
Original music by 

Edson SECCO & Patrick GRANT 

Com Fabiana Gugli, Fábio Pinheiro, Pancho Cappeletti e Anna Américo 

 

Read the São Paolo reviews at Gerald Thomas' blog HERE 

=================================================== 

PATRICK GRANT  

pg@patrickgrant.com 

Artistic & Executive Director 

Strange Music Inc. - New York City (1998-present)  

A production company formed in 1998 under which many freelance projects operate. These 

include recorded music production and the presentation of live music and video events. Of the 

former, five CDs were noted by WNYC's New Sounds as amongst the notable releases of the 

years 2000-2004. Of the events, over 40 unique musical productions have been presented 

ranging in style from Contemporary Classical, Hip-Hop, Experimental, Electronica, Indie Rock 

to World Music. Worked as Producer, Project Coordinator and PR on all these projects. The 

web site www.strangemusic.com, self-created and maintained, documents all of these activities 

in depth. 

Sound Design & EditorRadio & Podcast - New York City (2005-present)  

Working as a freelancer, music and sound design have been heard on PRI's Studio 360 and on 

the podcasts of the NY Times. Worked as an editor for XM Satellite Radio'sMusicians Radio. 

Live Sound Technician 

Various Venues - mostly in New York City (1990-present)  

Works freelance setting up everything needed to run and record a live show. This includes 

everything from the setting up a stage for indie rock bands to large classical ensembles. 

Possesses an excellent knowledge of microphones and other onstage gear. Operates 24 channel 

consoles, outboard peripherals, hard disk recording, and integration with video. Venues have 

included Merkin Concert Hall, Maxwell's of Hoboken, the numerous venues booked by Lo-Fi 

Entertainment and other raw alternative spaces in which the sound system of Strange Music Inc. 

was rented and brought in. 

Musical Director for Special Projects 

Kehinde Wiley Studios - New York City, Los Angeles, CA, Columbus, OH (2005 - 

present) reates Hip-Hop Baroque extravaganzas for the artist and painter Kehinde Wiley in 

partnership with Deitch Projects, VH1 Hip-Hop Honors, Creative Time, Paper 

Magazine, Roberts & Tilton Gallery, The Columbus Museum, and Artware Editions. These 

involve the generation of all scores and parts, the hiring and rehearsing of musicians, 

technicians and overall project co-ordination. 

http://www.geraldthomas.com/
http://www.myspace.com/patrickgrantnyc
http://geraldthomas.blog.uol.com.br/
http://www.myspace.com/patrickgrantnyc
http://www.wnyc.org/
http://www.wnyc.org/shows/newsounds/
http://www.strangemusic.com/
http://www.studio360.org/
http://www.nytimes.com/ref/multimedia/podcasts.html
http://www.musiciansradio.com/
http://www.kaufman-center.org/mch/
http://www.maxwellsnj.com/
http://www.lofientertainment.com/
http://www.lofientertainment.com/
http://www.patrickgrant.com/HBMRC.htm
http://kehindewiley.com/
http://www.deitch.com/
http://www.vh1.com/shows/events/hip_hop_honors/2005/art.jhtml
http://www.creativetime.org/
http://www.papermag.com/
http://www.papermag.com/
http://www.robertsandtilton.com/
http://www.columbusmuseum.org/
http://www.artwareeditions.com/home.php3
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Composer & Sound Design 

Film & Video - New York City & Europe (2003-present)  

Co-composer on the German documentary Resist!, winner of Best Documentary at the San 

Francisco Film Festival 2003 and in Italy at the Europa Cinema Fest 2003. Composed the score 

for three videos by award winning director Gary Beeber about Coney Island in 2005 and is 

currently finishing the scoring to Satchidananda, a documentary  by Joshua M. Greene and 

Shiva Kumar. Has also been the composer and sound designer of many other short form videos.  

 

Composer & Sound Designer 

The Byrd Hoffmann / Watermill Center Foundation - New York City & Water Mill, NY 

(2002-2003)  

Created for the theatrical visionary Robert Wilson a theatrical event The Ladder of Red with the 

artist Andrey Bartenev (2002), and two art installations, Dated Flesh with the artist Tania 

Bruguera (2003) and Sacred Sister with the photographer Bettina Witteveen (2003).  

 

Musical Director and Sound Technician 

The Living Theatre - New York City, USA, Europe - (2005-present, 1990-1994)  

Wrote music and designed sound for German Requiem (1990), The Rules of Civility (1991, 

1993), Humanity (1991), The Zero Method (1992) and Anarchia (1994). These resulted in over 

300 performances throughout the USA and Europe. During this time produced and presented 

dozens of independent concerts featuring jazz, rock, experimental and spoken word. For their 

new space, which opened in Spring 2007, designed the Pro-Tools-based sound system which 

will integrate with live video. Upcoming projects include the score to 2007 Nobel Laureate for 

Literature Doris Lessing's Maudie and Jane and a surrealist tone poem for gamelan 

ensemble The Philosopher's Stone which received funding from Meet the Composer.  

 

Director, Writer & Composer 

The New Media Lab - CUNY Graduate Center - New York City (2003, 2005)  

Created two live multimedia presentations for the Science and the Arts series: Genome: The 

Autobiography of a Species based upon the book by Matt Ridley in commemoration of the 50th 

anniversary of the discovery of DNA (2003) and BIG BANG: a presentation for narrator, live 

musicians, electronics and video in collaboration with astronomer Charles Liu and physicist 

Brian Schwartz.   

 

Educator 

The Ross School, Cornell University, The New School, Tisch School of the Arts (1999-

present)  

Was Composer-in-Residence for a millennial music project initiated by The Ross School in East 

Hampton, in partnership with schools in Stockholm, Sweden andShanghai, China. Mentors on 

the project were Quincy Jones and Billy Joel (1999-2000). Was a Visiting Composer at Cornell 

University in a joint venture of the departments of Digital Music and Ethnomusicology (2002-

2003). Has been a substitute teacher at The New School (2006) and will be giving a seminar on 

the integration of Reason 3.0 within Pro-Tools at The Tisch School of the Arts in Fall 2007. 

Also has given numerous workshops on Music in the Theater throughout the USA and Europe 

since 1990. 

http://www.strangemusic.com/RESIST.htm
http://www.patrickgrant.com/HappyRide.htm
http://www.garybeeber.com/
http://www.robertwilson.com/about/bhf_fndtn.php
http://www.watermillcenter.org/
http://www.robertwilson.com/
http://www.strangemusic.com/Watermill2002.htm
http://www.strangemusic.com/Watermill2002.htm
http://www.strangemusic.com/Watermill2003.htm
http://www.strangemusic.com/Watermill2003.htm
http://www.bettinawitteveen.com/artbasel.html
http://www.bettinawitteveen.com/artbasel.html
http://www.livingtheatre.org/
http://www.patrickgrant.com/main_events_future.html
http://www.patrickgrant.net/philostone.htm
http://www.patrickgrant.com/genome.htm
http://www.patrickgrant.com/genome.htm
http://www.strangemusic.com/BigBang.htm
http://www.rossinstitute.org/default.asp?nav=publications&content=sonicCD
http://www.ross.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Conservatory_of_Music
http://www.cornell.edu/
http://www.cornell.edu/
http://digital.music.cornell.edu/
http://www.arts.cornell.edu/gamelan/
http://www.newschool.edu/
http://www.tisch.nyu.edu/
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QUEEN LIAR - RAINHA MENTIRA 

A New Play by 

GERALD THOMAS 
& The Dry Opera Company 

 

Original music by 

Edson SECCO & Patrick GRANT 

at the 

Espaço Cultural Oi Futuro 
 

17 MARCH to 27 MAY, 2007 

Rio de Janiero, Brazil 

R. Dois de Dezembro, 63  

Flamengo 

Fone: (021) 3131-3060 

Longe dos palcos cariocas desde 2005, quando dirigiu Marco Nanini em Um Circo de Rins e Fígados, 

GERALD THOMAS volta ao Rio em dose dupla. Vai apresentar Terra em Trânsito e a inédita Rainha 

Mentira em programa duplo. 

RAINHA MENTIRA - Nesse espetáculo, Gerald Thomas faz um levantamento alegórico da pulverização 

das tragédias históricas, como o holocausto, as guerras em geral e de assuntos absolutamente pessoaís. 

Como a vida extremamente triste de sua mãe, acusada aos nove anos de idade pelo enforcamento do 

próprio irmão, um jovem de 17 anos em uma Alemanha já por WWII. 

Com Fabiana Gugli, Fábio Pinheiro, Pancho Cappeletti e Anna Américo 

===================================================== 

Crítica/teatro 

Gerald Thomas retoma o essencial 
Em peça em cartaz no Oi Futuro, no Rio, diretor abre caixa-preta de memórias e faz seu 

teatro sem concessões 

SÉRGIO SALVIA COELHO 

CRÍTICO DA FOLHA 

Em uma das gravuras dos "Desastres da Guerra", de Goya, sobre um fundo obscuro de 

cadáveres ou mascarados, um corpo em decomposição ainda segura uma pena. Com ela, 

escreveu seu bilhete para a posteridade: "Nada". Desde então, passados holocaustos e 

atentados, o desespero diante da falta de sentido do mundo ecoa por obras-primas, de 

"O Grito", de Munch, aos clowns de Beckett. Nestes dias, no Rio, pode ser encontrado 

na peça "Rainha Mentira" de Gerald Thomas.  

 

Um humor macabro sempre esteve presente nas peças de Thomas, desde "Eletra com 

Creta". Porém, quando pôde contar com atores carismáticos como Fernanda Torres ou 

Marco Nanini, diluiu sua angústia em uma triangulação aberta com a platéia, ganhando 

um público mais amplo, mas perdendo um pouco a essência, a "secura" de sua ópera de 

http://www.geraldthomas.com/
http://www.myspace.com/patrickgrantnyc
http://www.oifuturo.org.br/oifuturo.htm#/espacocultural/teatro.asp
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imagens arquetípicas, na qual referências pessoais tornam-se um pesadelo coletivo.  

 

Desta vez, porém, a morte de sua mãe, abrindo uma caixa-preta de memórias dolorosas, 

foi o ponto de partida para o diretor-dramaturgo retomar um teatro sem concessões. Um 

teatro de imagens desconexas, com personagens como que vindos do limbo da 

imaginação do autor, antes de estarem definidos; um teatro antes do teatro, feito de 

memórias uterinas ou de suposições do pós-morte, que se entende pela emoção.  

O espetáculo no diminuto espaço do Oi Futuro começa com "Terra em Trânsito", a 

melhor das quatro peças apresentadas em São Paulo em 2006. Nela, Fabiana Gugli 

mostra toda a sua habilidade de malabarista do verborrágico fluxo de referências de 

Thomas, com o hilário contraponto de um ganso, agora feito por Pancho Cappeletti, 

com muito sabor.  

 

No entanto, tudo soa como aperitivo para depois do intervalo, com essa "Queen Liar" da 

qual tão pouco se esperava. Aqueles que foram para rir ainda se prendem no início a 

cartuns nonsense, como Pancho, bombeiro em pleno incêndio, alucinando com um 

palhaço, feito com dignidade por Fábio Pinheiro -e que outro pesadelo podem ter os que 

convivem com o horror? Ainda se tenta romper a solenidade da ficção com a 

metalinguagem quando Anna Américo irrompe em cena como uma camareira tentando 

pôr ordem no espetáculo; sem deboche, porém.  

 

Mas, pouco a pouco, guiado com serenidade e firmeza pela trilha e pela luz, o público é 

arrastado ao fundo, tocando a ferida do horror em seu estado puro, além do sofrimento. 

Falsas memórias, fragmentos de dados sobre um passado perdido, culminam em uma 

cena de morte com uma densidade que raramente se viu em um palco, nacional ou não, 

em sua simplicidade inesquecível. "Rainha Mentira" é uma peça para esquecer o 

"polêmico" Gerald Thomas, quer você simpatize com ele ou não, e reconsiderar o que já 

sabe sobre ele.  

 

Anos atrás, em "Unglauber", um garçom trazia na bandeja um braço, que segurava um 

bilhete no qual o autor daria seu recado ao mundo. Nada estava escrito nele. Desta vez, 

também saindo de dentro de um corpo ferido, o bilhete deixa apenas ecoar rezas, de 

várias culturas, sem esperança de solução. No sarcástico palco de Thomas, ecoa o 

goyesco grito do nada.  

 

* * * * * * * * 

 

O Estado de Sao Paulo 

 

Thomas exorciza suas dores e seus fantasmas  
Diretor volta a seus métodos de criação e concebe Rainha Liar em parábolas 

Rio 

O dramaturgo e diretor Gerald Thomas considera pessoais todos os textos que encenou, 

mas Rainha Liar, que estreou na semana passada no centro cultural da Telemar, é 

declaradamente autobiográfica, pois fala de tragédias coletivas e de seus dramas 

familiares. 'Perdi minha mãe em agosto e o espetáculo é uma forma de contar sua 

história, despedir-me dela. Mas não é uma cerimônia pública, nem conto uma história 

linear. A ação se desenvolve como pequenas parábolas.' A peça faz dobradinha com 

http://www.estado.com.br/editorias/2007/03/20/cad-1.93.2.20070320.15.1.xml
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outro espetáculo de Thomas, Terra em Trânsito, já levado a São Paulo. 'Mas chega aqui 

diferente porque foi depurada em NY.' 

Para ele, as peças são uma volta a seu método, que consiste em reunir seu elenco dias 

seguidos para criar o texto em ensaios. 'O último foi Ventriloquist, de 1999. Desde 

então, tenho tido propostas comerciais, trabalhado com estrelas e pouco tempo para 

criar. Também foi ótimo fazer Um Circo de Rins e Fígado, com Marco Nanini. Achava 

que seria complicado lidar com um ator tão experiente, mas nosso entrosamento foi 

perfeito', conta o diretor. 'Mas estava sentindo falta de voltar ao velho sistema de 

trabalho. Ter tempo para ensaiar, propor uma experiência aos atores e sair no fim do dia 

com uma cena.' 

Em Terra em Trânsito, a atriz Fabiana Guigli está praticamente sozinha no palco, 

empanturrando-se de foie gras e contracenando com o bicho, na verdade um boneco 

vestido pelo ator Pancho Cappeletti. O texto jorra como se fosse inventado na hora e 

Gerald disse que as mudanças do espetáculo ocorreram quando ele reverteu tudo para o 

inglês. 'Sempre escrevo minhas peças em inglês e depois traduzo para o português. 

Quando encenei em Nova York, vi que havia muito a modificar', diz. Já em Rainha Liar, 

além de Fabiana e Pancho, estão Fábio Pinheiro e Anna Américo. 'Resgato a triste 

história de minha mãe, mas desconstruo para dar-lhe um cunho teatral.' 

Na verdade, Thomas completa um círculo (ou seria espiral?) com este espetáculo 

porque ele, que foi um dos primeiros diretores a quebrar tabus e desconstruir textos 

consagrados, acha que está na hora de começar a 'juntar as pastilhas que os iconoclastas 

espalharam por aí'. 

Embora ele não faça concessões, o público lota seus espetáculos, geralmente jovens 

ávidos por conhecer as histórias que ele conta. No caso de Rainha Liar, Gerald Thomas 

tem certeza de que vai interessar. 'Tudo que reconstrói a história, que faz o jovem 

aprender tem atualidade. Esse público gosta de ser provocado. Ou então não viria ver 

minhas peças.' O texto fica em cartaz até o fim de maio, mas em abril o diretor já estará 

longe do Rio. Vai para a Alemanha preparar a montagem da ópera Babylon 2, que deve 

estrear em novembro, e a Londres, onde fará a pré-produção de Ghost Writer, seu 

primeiro filme que fala de terrorismo e do embate muçulmanos e cristãos, com cenas na 

Inglaterra, na Turquia e na Tríplice Fronteira Brasil, Paraguai, Argentina.  

 

* * * * * * * * 

 

Gerald Thomas 

 

Oi FM Interview - 20/03/2007  
 

Carioca de nascimento e cidadão do mundo por opção, Gerald Thomas começou no 

teatro em 1983, quando realizou, no teatro La MaMa, em Nova York, "All Strange 

Away," do irlandês Samuel Beckett, dramaturgo e escritor morto em 89. Nesses 24 anos 

de trajetória, entre situações, críticas e demonstrações de amor e ódio, Gerald realizou 

montagens de sucesso no Brasil, Estados Unidos e Europa. 

http://www.oifm.com.br/cidade_entrevistas4.php
http://www.oifm.com.br/programas_player.php?pp=EntrevistaGeraldThomas20032007.mp3
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Longe dos palcos cariocas desde 2005, quando dirigiu Marco Nanini em "Um Circo de 

Rins e Fígados," Gerald Thomas está de volta ao Rio de Janeiro. A partir de 17 de 

março, no Oi Futuro, o diretor estréia "Terra em Trânsito” e “Rainha Mentira,” duas 

peças de Gerald Thomas." 

Terra em Trânsito - Parte integrante da tetralogia "Asfaltaram a Terra," de 2006, que 

cumpriu temporada em São Paulo. A peça é um solo com a atriz Fabiana Guigli 

interagindo com um cisne. A peça mostra uma diva em um camarim, ouvindo , no rádio, 

um discurso politicamente incorreto na voz de Paulo Francis, enquanto enlouquece 

lentamente e não pára de alimentar o cisne com a finalidade de fazer um patê de "foie 

gras." O boneco do cisne é interpretado por Pancho Cappeletti. A peça foi encenada 

também em Nova York, obtendo ótimas críticas.  

 

Rainha Mentira/Queen Liar - inédita e escrita especialmente para ser apresentada no 

Oi Futuro, Gerald Thomas faz um levantamento alegórico da pulverização das tragédias 

históricas, como o holocausto e as guerras em geral e de assuntos absolutamente 

pessoais.  

 

No elenco, estão Fabiana Gugli, Fábio Pinheiro, Pancho Cappeletti e Anna Américo.  

Música original de Patrick Grant e Edson Secco. 

SERVIÇO  

"Terra em Trânsito e Rainha Mentira/Queen Liar, duas peças de Gerald 

Thomas"  
Realização: Cia. Ópera Seca  

Textos e encenação: Gerald Thomas  

Terra em Trânsito: com Fabiana Gugli e Pancho Cappeletti  

Rainha Mentira: com Fabiana Gugli, Fábio Pinheiro, Pancho Cappeletti e Anna 

Américo  

De 17 de março a 27 de maio  

Sexta, sábado e domingo, às 19h30.  

Ingressos: R$ 10  

Classificação etária: 16 anos 

Oi Futuro  

Rua Dois de Dezembro, 63 – Nível 7  

(21) 3131-3060  

 

* * * * * * * * 

 

 

Diretor apresenta dois espetáculos "Terra em trânsito" e "Rainha mentira"  
Daniel Schenker Wajnberg 

As referências aparecem em peso nos dois novos espetáculos de Gerald Thomas - 

"Terra em trânsito", já apresentado em São Paulo, e "Rainha mentira", até então inédita. 

No primeiro, Fabiana Gugli (indicada ao Prêmio Shell de melhor atriz) interpreta uma 

artista que, enquanto aguarda no camarim a hora de entrar em cena, interage com um 

cisne(!) e cita diversas personalidades do cenário cultural e político. 
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No segundo, a referência maior é a vida do próprio Gerald Thomas, que presta uma 

homenagem à mãe, falecida em agosto, acusada pela avó do diretor de ter assassinado o 

próprio irmão aos nove anos. As duas montagens estão sendo apresentadas no Teatro Oi 

Futuro. 

"Minha avó culpou minha mãe durante toda a vida. Era uma prostituta de alta classe, 

viciada em morfina e heroína que nunca me transmitiu o menor afeto. Queria que o meu 

tio, que era homossexual, se relacionasse com um oficial nazista para escapar do campo 

de concentração", conta Gerald, que transcreve algumas lembranças na montagem. 

"Numa determinada ocasião, meu pai estava cortando uma carne. Minha avó reclamou 

que ele estava cortando contra a fibra. Ele disse que tinha comprado aquela carne e iria 

fazer do seu jeito. Daí, ela tentou se jogar pela janela, mas meu pai e minha mãe 

conseguiram segurá-la. Para infelicidade de todos nós, ela sobreviveu", afirma. 

Gerald Thomas lança um olhar pessoal, não só ao evocar a sua própria história como ao 

analisar o conturbado contexto contemporâneo. "Vivemos hoje o pior momento desde a 

Segunda Guerra Mundial. Viajo muito pela antiga União Soviética e percebo como tudo 

está caótico por lá. Moscou se tornou a cidade mais cara do mundo, superando Tóquio e 

Londres. A América Latina ainda não se entendeu. Nas oficinas que realizo em Buenos 

Aires noto como pessoas da Argentina, do Peru, da Bolívia, do Panamá, da Colômbia, 

do Uruguai, da Venezuela e do Chile se entreolham mas não se agrupam. Nos países da 

Europa, isto não acontece", destaca. 

A falta de integração não é o único fator grave que Gerald Thomas detecta. O diretor 

sublinha também a perda de consistência nestes primeiros anos de século XXI, evidente, 

segundo ele, no nível dos próprios atores. "Os atores mais velhos têm a pele mais 

grossa, no sentido de possuírem bagagem e informação. Eles viveram a história. 

Conhecem a revolução de Sierra Maestra, sabem sobre a Baía dos Porcos, lembram de 

quando Getúlio Vargas se suicidou. Hoje em dia, por causa da internet, ninguém mais 

adquire cultura. As pessoas teclam o google e apresentam o resultado para o professor. 

Poucos têm noção de quem foi Salvador Allende ou informações sobre a Guerra das 

Malvinas. Nas minhas aulas, em Nova York, percebi que os alunos ignoravam Artaud e 

o Living Theatre. Na Argentina, Victor Garcia, gênio do teatro, não é conhecido. 

Vivemos a globalização, que pode ser resumida à seguinte ideologia: as pessoas querem 

ter tudo porque o mundo lá fora está ficando uma desgraça", critica. 

Ao longo de sua carreira, Gerald Thomas dirigiu atores como Julian Beck, fundador do 

Living Theatre ao lado de Judith Malina, Fernanda Montenegro (em "The flash and 

crash days"), Ítalo Rossi, Rubens Corrêa, Sergio Britto (todos em "Quatro vezes 

Beckett"), Marco Nanini ("Um circo de rins e fígado"), além das parcerias habituais 

com Bete Coelho, Fernanda Torres, Magali Biff e Luiz Damasceno na Companhia de 

Ópera Seca. 

O diretor também vem transportando a realidade para o palco através dos atores que 

escala, como aconteceu ao dirigir Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, 

Marília Gabriela, recriando em "Esperando Beckett" um estúdio de televisão, e, mais 

recentemente, Serginho Groissman. É uma forma de Gerald Thomas abolir a fronteira 

entre ator e personagem. "Nas minhas peças, as pessoas são chamadas pelos verdadeiros 
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nomes. Acho o conceito de personagem algo completamente ultrapassado. Muitos ainda 

acreditam na ficção da personagem, mas só quem existe é a própria pessoa", declara. 

* * * * * * * * 

 

A máquina teatral de Gerald 
Macksen Luiz 

Crítica Teatro: 'Terra em trânsito' e 'Rainha mentira' 

No espetáculo duplo de Gerald Thomas, em cena no Oi Futuro, a força da imagem da 

contemporaneidade, em crônica desdobrada em manifesto teatral, o diretor despeja, 

como num fluxo de pensamento, aquilo que pensa e aquilo de que duvida. Se a 

encenação é obra do acaso total, como teoriza Gerald Thomas, a vida sob sua 

perspectiva cênica acompanha o mesmo fluxo, manifestada como forma operística, 

desidratada de verdades, massacrada por mentiras. Em Terra em trânsito, o que aparece 

está se movendo em torno de uma pasta de palavras, incapaz de compreender o que se 

está passando, mistura de fígados expostos à trituração da atualidade, preparada para ser 

servida como um patê autofágico de um tempo desesperado. 

A cantora que se prepara no camarim para entrar em Tristão e Isolda se exalta, à custa 

de cocaína e de provocações radiofônicas de um Paulo Francis delirante, em diálogo 

com um cisne que andou por Woodstock e cita Haroldo de Campos. Esse cisne, um 

judeu de posições heterodoxas, faz contraponto à cantora que de si sabe apenas que há 

algo difuso que a persegue, um caudal de palavras que acossam seus sentidos, aos quais 

atribui migrações a lugares improváveis, como a cabeça de George Bush. 

Repleto de referências, Terra em trânsito retoma o humor no teatro de Gerald Thomas, 

até então restrito a Um circo de rins e fígado, como atenuante da visão de finitude, na 

qual a morte individual é espelho da morte coletiva. Ao se ver usurpada de sua voz no 

palco, substituída por outra cantora, a mulher confronta-se consigo mesma numa 

aterrorizante perspectiva de chegar ao fim, de não ter mais lugar, de sucumbir ao que as 

palavras e as tentativas de agir não alcançam. A metáfora se conclui. 

Fabiana Gugli, identificada com o estilo de Thomas de conduzir os atores, impõe 

coreografia nervosa e arrebatada, sem prescindir de humor sorrateiramente crítico diante 

da efusão verbal da personagem. A atriz vence, com a bravura de sua interpretação 

inteligente, as múltiplas referências, algumas delas quase secretas, como os comentários 

sobre o teatro de Harold Pinter, triturando-as num tom de maliciosa frivolidade. Pancho 

Capelletti, como a voz e o manipulador do cisne, tira o melhor partido da estranha 

criatura de tantas incertezas intelectuais. 

Rainha mentira, a segunda peça do programa, é diferente, sendo o mesmo. Neste 

desabafo sobre uma perda, Gerald Thomas assume tom pessoal, dando nomes e 

significados próprios a episódio de sua vida, no qual não se furta de exibir sentimentos. 

Ao mesmo tempo, integra essa "história particular" à corrente da memória do século 

passado, em que fatos determinantes jogaram a vida de uma alemã a lugares perdidos, 

sem caminho de volta. 
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Aquele que deixa o café da manhã na mesa e parte, na véspera de grandes desgraças, 

para ser herói anônimo de diásporas, passa por bombardeios, sobe em trens lotados que 

trafegam de meia em meia hora, num "salve o que puder", percorrendo a escuridão do 

nosso tempo. Não há bombeiros que consigam apagar esses enormes incêndios ou impedir que 

torres de impérios, de meias-verdades ou de mentiras, de fantasias abandonadas e conhecimento 

acumulado, desabem como construções fictícias, deixando à mostra o vazio de mundos paralelos. Pela 

voz de Gerald Thomas, os atores falam de mortes em que a felicidade fugaz está na revisita às lembranças 

da geografia perdida e no aviso definitivo de que não é mais preciso viver. 

Gerald Thomas modela essa despedida-depoimento na sua poderosa máquina teatral, impulsionada por 

imagens esfumaçadas e cinzentas de um tempo disforme e descolorido. No palco vazio, apenas com 

projeção, quase abstrata, de torres incendiadas, com flashes de declínio físico e pilhas de livros sugerindo 

paralelismos, a luz é um elemento decisivo para movimentar o poder desta máquina. Cenas como a das 

lâmpadas que descem em ritual de enterrar, e se apagam, ao anúncio de tantos mortos, compõem 

encenação que pulsa de teatralidade, que antes de se fechar num formalismo de repetições, reafirma-se 

como poética cênica única.  

 

* * * * * * * * 

 

 


