Cadernos Pedagógicos
DO INUMANO AO mais-HUMANO
Inumano-trágico
Artistas-mineradores
por Natacha Dias

O diamante é o mineral mais duro que se conhece:

A palavra DIAMANTE vem do grego Adamas,
que significa:

INVENCÍVEL, INDOMÁVEL

Mas o valor da pedra, seu brilho precioso, somente se revela com a
lapidação, ou seja, mediante a ação humana.

Será a pedra que enriquece o homem?
Ou será o homem que enriquece a pedra?
O Inumano-trágico foi o primeiro dos cinco temas que compõem a
pesquisa da Cia. Teatro Balagan, DO INUMANO AO mais-HUMANO, sobre o
qual nos detivemos, no início de 2008. Após passarmos pelos outros quatro
temas, voltamos a ele em março e abril de 2009, quase um ano depois. No
primeiro momento, o Inumano-trágico marcou uma fase em que a Balagan
integrava novos atores, e dava os primeiros passos no sentido de abrir um
espaço permanente de pesquisa em torno de temas e de aspectos de
linguagem que sempre permearam seus espetáculos. Era um momento de
afinação do grupo, e de reconhecimento do vocabulário comum, que teve
como conseqüência o estabelecimento de premissas de trabalho para o
posterior desenvolvimento da pesquisa, no temas trabalhados em seguida.

www.ciateatrobalagan.com.br

O primeiro momento de investigação sobre o trágico, em 2008,
marcou a disposição da Cia. Teatro Balagan em assumir integralmente sua
proposta de priorizar os aspectos pedagógicos da artesania teatral, fundados

nas relações diárias de trabalho dos artistas que, passando por todos os
campos da linguagem, possam transcender à criação de um espetáculo, e
avançar realmente na construção de um modo coletivo de operar o teatro.
Mais do que encontrar pedras raras que pudesse exibir, portanto, este Estudo
Cênico pode ser reconhecido, no primeiro momento, como a necessidade da
Cia. de descobrir e reconhecer artistas mineradores; ou seja, artistas dispostos
a cavar sistematicamente um mesmo terreno e, juntos, desenvolver a
capacidade de perceber os diamantes quando esses, sutilmente, colocam-se
sob suas vistas.
Para isso,
Cavamos
Às
Vezes
Profunda
e verticalmente,
num
lugar
só,
e, outras vezes, como nos tem acontecido com maior freqüência,
cavamosemmuitoslugaressobumaperspectivamaishorizontal.
O objeto de pesquisa principal, matéria
bruta do processo, era a tragédia grega
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ - PROMĒTHEUS
Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. Assim,
em 2008, a Companhia deteve-se por dois
DESMŌTĒS, na transliteração) é uma tragédia grega que
meses sobre o universo da tragédia e do
fazia parte da trilogia composta pelas tragédias Prometeu
pensamento grego da antiguidade. Na
acorrentado, Prometeu libertado e Prometeu portador do fogo, e foi a
ocasião de retorno a esse Estudo, em
2009, a equipe de artistas voltou a
única destas que permaneceu.
prospectar sobre o mesmo campo
Apesar de ser tradicionalmente atribuída a Ésquilo, a autoria dessa
por um mês inteiro. Mesmo assim,
tragédia é controvertida: por um lado defende-se que seja dele (neste caso, dada à grandeza e aos mistérios
seria datada entre 452 e 459 a.C. aproximadamente), por outro, que seja daquela cultura, o que pudemos
compartilhar com o público foram
de outro tragediógrafo anônimo (tendo sido composta numa data
apenas pequenas pontas de um vasto
posterior, entre 450 e 425 a.C.)
diamante que começamos a descobrir, e
que estava muito longe de ser explorado
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Prometeu_Acorrentado
por completo.
Com muitas faces a serem exploradas, as
matérias do Estudo exigiam-nos um movimento
interno e de pensamento muito grande, com uma
disposição para alterações constantes de nossos pontos de
vista. O próprio mito de Prometeu, como todo mito, aliás, não se insere dentro
de um campo de perspectivas absolutas, nem se pode revelar pela lógica de
uma visão única sobre determinada natureza: para chegarmos a ele, com
nossos olhos de hoje, parecia-nos fundamental observá-lo de várias
perspectivas.
Colocávamo-nos, afinal, diante de uma figura que transita junto a
realidades e existências diferentes da sua, alguém que, agindo contra os de sua
própria linhagem, paradoxalmente afirma a própria natureza. Ele, o mais
astucioso dos Titãs, tem como destino se colocar contra os seus, e a favor de
Zeus, na rebelião conhecida como Titanomaquia e, a seguir, estabelecida a
Prometeu Acorrentado (em grego,

nova ordem que ajudou a construir, tomar partido dos mortais contra Zeus,
roubando-lhe o fogo. No abismo onde é acorrentado, Prometeu não cumpre
simplesmente sua condenação por entregar o fogo aos mortais, mas
cumpre seu próprio mito, seu destino.

PROMETEU
AQUELE QUE SABE, O PREVIDENTE
Mesmo antevendo as penas e os suplícios que lhe serão impostos,
Prometeu não se furta a passar pela experiência que lhe cabe. No processo de
composição do Inumano-trágico buscamos associar procedimentos teóricos
(leituras de autores como Jaa Torrano, Hesíodo, Mircea Eliade, entre outros, e
palestras) ao trabalho prático diário (treinamentos, improvisações, workshops).
Com isso, nossa intenção era fazer com que essas duas vias, de fato, fossem
acesso a CONCEITOS que SÃO o próprio ACONTECIMENTO.

O minerador que toca o diamante ou o diamante que toca
o minerador?
Um dos textos que nos influenciou, no primeiro período em que nos
dedicamos a esse Estudo, foi Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência,
de Jorge Larrosa Bondía. Bondia diz que experiência é o que nos passa, o que
nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que toca, o que acontece.
Isso nos provocava a, ao invés de atravessar as matérias (o texto, a
movimentação da cena, as estruturas), deixarmo-nos atravessar por elas. E
essa premissa tem persistido e conduzido, desde então, o desenvolvimento da
pesquisa, inclusive nos demais Estudos Cênicos que compõem a pesquisa sobre
o Inumano.
Segundo essa perspectiva, podemos pensar que não é somente
PROMETEU que CUMPRE o seu DESTINO
mas também
o DESTINO é que CUMPRE PROMETEU.

Para se lapidar um diamante sem danificá-lo é preciso
conhecimento profundo do seu formato, para saber onde ele pode ser
alterado.

Caderno de anotações coletivo

Se a noção de composição é intrínseca à noção de Estudo Cênico
adotada neste projeto, o Inumano-trágico pedia-nos o reconhecimento da
estrutura da matéria principal por nós eleita, o texto de Ésquilo, suas formas,
suas sonoridades, seu ritmo, sua gramática. Tendo, entre os integrantes do
trabalho, o ator grego (e também músico) Jeanpierre Kalentrianos, tivemos
acesso ao texto da peça original, transliterado por ele.
A leitura de um dos textos introdutórios à
tradução de Jaa Torrano para a Teogonia, de
Hesíodo, colocou-nos em contato com a
perspectiva grega arcaica sobre conceitos
importantes, definidores de sua cosmologia e
de sua poética, tais como espaço, tempo,
presença, e verdade. Assim, dentro da
possibilidade de um entendimento arcaico da
força de presentificação e encantamento das
palavras cantadas, das Musas, percebemos que
nossa primeira ação era o enfrentamento do
texto em grego.
O termo Nume Nome, utilizado por
Torrano, nos ajudou a clarear a abordagem da
palavra, neste trabalho, como presentificação
da própria coisa nomeada, eliminando,
portanto, a noção de representação do ator em
relação ao texto que diz. A supressão dessa
noção, aliás, tem sido uma premissa fundadora
de todos os Estudos Cênicos do INUMANO AO
mais-HUMANO.
A experiência numinosa do Canto é a
audição de palavras-seres, palavras-presenças. A
Palavra Presença, i. e., a Voz múltipla e uníssona
das Musas encarnada na voz do aedo, mais do
que ouvida é percebida: é vivida e vista na arcaica
concretitude em que se reúnem e se co-fundem o
Em visita a Cia Teatro Balagan, durante
nome e a coisa nomeada.
esse trabalho, Maud Robart (pesquisadora
(Torrano, 2007)
franco-haitiana que desenvolve um trabalho sobre os
E Torrano diz ainda:
cantos rituais haitianos de tradição) disse-nos que
“quando alguém não pode mais alterar
Esta experiência arcaica do Canto é arcaica
também no sentido de que é arquetípica.
determinada forma, é então que a
Neste
sentido, o arcaico é arcaico porque nele se
forma modificaria esse
dá a Arkhé, o Princípio-Fonte cons-titutivo e
alguém.”
com-temporâneo do que é por ele cons-tituído.
(Torrano, 2007)
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Textos lidos durante a pesquisa:
- A Psicanálise do Fogo, de Gaston Bachelard
-Dicionário Mítico-Etimológico da Mitologia Grega, de Junito de Souza Brandão
- O Simbolismo na Mitologia Grega, de Paul Diel
- Prometeu Prisioneiro, tradução de Jaa Torrano
- A Morte da Tragédia, de George Steiner
- Teogonia, a Origem dos Deuses, de Jaa Torrano
- Mito e Pensamento entre os Gregos, de Jean-Pierre Vernant
- Mito e Tragédia na Grécia Antiga, de Jean-Pierre Vernant
- Tu Eres Hijo de Alguién, de Jerzy Grotowski
Compreendido o nosso terreno de exploração, o texto da peça em
grego antigo, era necessário definir nossos instrumentos, as ferramentas
adequadas à nossa ação, os procedimentos técnicos do trabalho. Uma
referência importante, nesse momento, foi o vídeo do espetáculo Medeia
Material, de Anatoli Vassiliev, que nos colocou em contato com algo análogo
ao que buscávamos para o trabalho com a palavra: uma abordagem baseada
na concretude da forma, na ênfase dos sentidos construídos pelo som e pelo
ritmo do texto, e não somente pelas ligações gramaticais, pela semântica.
Iniciamos assim, em 2008, um aprendizado da métrica dos versos e da
sonoridade da língua, orientada por Jeapierre, juntamente com o trabalho de
decorar todas as falas do coro (em grego) da primeira cena de Prometeu
Acorrentado, quando o coro das Oceaninas encontra o condenado.

Música = vem do grego mousikê

(arte das musas, na mitologia grega, que presidiam
as belas artes).

Desenvolvemos também um treinamento sobre dois dos Estudos
Biomecânicos organizados por V. Meyerhold - Atirando a Pedra e Disparando
o Arco, sob condução de Maria Thais, diretora artística da Cia. Esse material,
além de ter integrado os treinos de outros processos criativos da Cia, em
diversos momentos, apresentam uma composição rítmica que se refere
diretamente aos pés de versos gregos. Com ênfase na compreensão dos
princípios da biomecânica e no reconhecimento desses princípios no corpo
dos atores, experimentamos conectar os improvisos com a palavra e com o
movimento, dentro dessas duas estruturas básicas extremamente definidas.
Esse exercício trouxe-nos a percepção de que,
embora movimento vocal e movimento corporal tenham
O princípio sobre o qual os
a mesma fonte de produção, são muitas vezes
atores de Meyerhold baseavam sua
articulados por nós, atores, em níveis diferentes
técnica de atuação ficou conhecida como
de experimentação. Seja qual for o motivo
‘Biomecânica’, e foi em O Corno Magnífico que o
disso, hábito social, tipo de formação que
temos nas escolas de teatro, o fato é que
novo método foi revelado ao público pela primeira vez.
percebemos que o trabalho com as
(...)
A concepção de Biomecânica de Meyerhold trouxe o ator para o sonoridades solicitava-nos muito mais
ousadia
na
experimentação,
centro da composição do diretor. No arquivo de Meyerhold a
lugares
da
voz,
seguinte anotação: “Biomecânica é homem movimento, homem-fala, investigando
ressonâncias,
possibilidades
de
homem-fala-movimento, homem-espaço; homem-coletivo (as
emissão que vão além do que
massas)”. Isto é, a Biomecânica permite ao ator controlar
normalmente fazíamos. O trabalho
perfeitamente seu corpo e movimentos, primeiramente para ser nos ajudou a perceber uma distinção
expressivo em diálogos; em segundo para ser mestre no espaço entre o fazer projetar a voz (numa via
cênico; e, em terceiro lugar, em integrar-se nas cenas de
única, de dentro para fora) e o fazer
multidão, os agrupamentos, para comunicar sua energia e
ressoá-la (de dentro para fora e de fora
sua vontade.
para dentro, ao mesmo tempo). Não se
tratava simplesmente de emitir o som
direcionando-o para um objeto externo,
Russian and Soviet Theatre, K. RUDNITSKY, 2000
mas principalmente de escutar o som que
produzíamos, deixa-lo ressoar, ecoar em nós.
Inspirados por Larrosa, o trabalho sobre o texto em
grego propunha-nos fundamentalmente um exercício de
escuta ativa. Como se pudéssemos ser produtores e receptores do
som, ao mesmo tempo, numa passividade anterior à oposição entre ativo
Desenhos de exercícios
e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de
Biomecânicos
paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma
por V.V. Lutse, 1922
disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial” (Larrosa).
Outra questão levantada por essas experimentações com os
princípios biomecânicos e o texto em grego foi a necessidade de
percebermos o espaço de exploração do improviso que existe entre bases
formais tão bem definidas, como eram essas duas matérias. Grotowski, no
texto Tu Eres Hijo de Alguíen, lido durante a primeira fase da pesquisa, fala
sobre o perigo de que uma vulgarização da noção de improviso no teatro
faça com que as regras e a formas dadas pelas matérias abordadas sejam
desconsideradas, o que gera no artista uma espécie de diletantismo. O
Estudo Cênico é, ao nosso ver, uma improvisação, com eixos e regras
bastante claros, uma ação que mantêm o espaço para a novidade, que pode
indicar novos caminhos no próprio fazer.
Van Gogh, em uma das cartas que escreveu ao irmão, Théo, escreve:
Fazer estudos, no meu entender, é semear, e fazer quadros é colher.
Acredito que se pense muito mais corretamente quando as idéias
surgem do contato direto com as coisas, do que quando se olham as
coisas com o objetivo de encontrar esta ou aquela idéia.

No Inumano-trágico, o aprendizado da leitura de partituras musicais,
com ênfase na questão rítmica, e as aulas de percussão com Cláudio
Calunga, foram modos que encontramos de eleger o ritmo como parâmetro
dos improvisos com a palavra e com o corpo. Como se esse ritmo fosse
uma estrutura de colunas sólidas, e pudéssemos brincar nos vãos
existentes, nos espaços vazios. Nosso desafio era jogar com a relação
entre o som e o movimento, fazendo-os coincidir ou se distinguir entre si.
Mesmo que produtos de uma mesma fonte, voz e corpo, nos
improvisos, deveriam ter sua autonomia preservada, numa
perspectiva de construção sempre polifônica.
Polifonia, em música, é
Sob essa mesma premissa de exploração
uma técnica compositiva que produz
da matéria sem ignorar as formas e estruturas
uma textura sonora específica, onde duas
dadas, recorremos ao Jogo do Platô como algo
ou mais vozes se desenvolvem preservando
que nos remete à estrutura do coro, presença
um caráter melódico e rítmico individualizado, em
fundamental nas tragédias. Esse jogo traz à
tona mecanismos de conjunto em
contraste à monofonia, onde só uma voz existe ou,
oposição ao protagonista, e a força de
se há outras, seguem a principal em uníssono ou à
suas presenças ativas em relação ao
distância de oitava(s), ou apenas tecem floreios em torno
espaço, de uma forma análoga à lógica
da principal; à monodia, onde uma voz melódica é
estrutural da tragédia. Nossas práticas
acompanhada ou não de acordes sem caráter melódico
com
Máscara Neutra
também
próprio, e à homofonia e ao contraponto, onde as várias
dialogavam, de alguma forma, com
vozes se movem com ritmo idêntico ou muito semelhante de
princípios da cultura e do pensamento
modo a formar acordes nítidos, podendo elas ou não ter um
grego antigo, ao buscarem acessar uma
caráter melódico próprio e pronunciado. A palavra vem do
presença cênica livre de projeções
grego e significa várias vozes.
psicológicas.
Com
a
máscara,
No contexto da música erudita do ocidente polifonia
exercitamos uma atuação cuja essência
usualmente se refere à música composta na Idade Média
distancia-se
dos
modelos
de
humanidade adotados pela concepção
tardia e no Renascimento, quando era a técnica de
moderna,
baseados em noções como
composição mais usual, mas formas barrocas como a fuga
individualidade e subjetividade. O
também são claramente polifônicas. Num sentido
acontecimento
na máscara neutra
estrito, significando simplesmente várias vozes, a
acontece no jogo entre os atores com o
polifonia também engloba a homofonia e o
momento
presente,
não
inclui
contraponto.
projeções futuras, não pode se remeter
ao passado.
Referência no site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polifonia

Atores da Balagan em treino de
Biomecânica com Máscara Neutra

imagem do caderno de anotações coletivo

Nossas opções técnicas, as escolhas das ferramentas e das estratégias,
foram aos poucos esclarecendo a via estética por que caminhávamos. O gesto
de lapidar a pedra, trabalhar sobre sua forma bruta, aos poucos revelava
um brilho escondido que, no entanto, sabíamos estar ali desde o início.

Maria Thais e atores da Balagan trabalhando com o Estudo Biomecânico “Atirando a Pedra”
O trabalho sobre o ritmo e as sonoridades do texto em grego
sugeria-nos imagens concretas, espaciais, das ações da tragédia. A fúria de
Prometeu estava não apenas no sentido literal das palavras expressas, mas
também na musicalidade dos versos. Eles sugeriam-nos imagens,
sensações, que geravam sugestões de deslocamentos, possibilidades de
composição dos corpos e da luz no espaço.

Deixar o pensamento em liberdade, divagar,
é regressar ao ritmo; as razões se transformam em
correspondências, os silogismos em analogias, e a marcha
intelectual em fluir de imagens.
Octavio Paz, Verso e Prosa

O primeiro Estudo Cênico do Inumano-trágico deu-se, assim, a partir
de um fluir de imagens dado pelo ritmo do texto original de Ésquilo.
Divididos em grupos com funções diversas, os atores trouxeram propostas
de figurino, de iluminação, de tratamento do espaço. Absorvidas pelo
grupo, tais propostas criaram um primeiro conceito da composição, apoiado
na figura de um Prometeu fixo, ao lado do qual ficava o público,
enquanto que o Coro de Oceaninas percorria o espaço da casa, num
movimento de aproximação do protagonista.
No processo de composição do Estudo, detivemo-nos também sobre
a tragédia traduzida para o português, como base para a construção de uma
narrativa que nos aproximasse do mito contado. Buscávamos desvendar
um pouco da natureza das figuras do texto, fosse por suas ações, por suas

origens, ou por meio das relações entre essas figuras. Cada ator ficou
responsável, então, por escrever um trecho da história, tendo como
premissa de construção ser claro “como alguém que conta uma história a
uma criança”. Os textos assim produzidos, além de servirem de base para a
criação de cenas individuais que alimentaram a composição do Estudo
Cênico, foram trocados entre os atores, modificados, revistos, e reescritos.
Por fim, chegamos a uma narrativa-síntese da tragédia de Ésquilo, que foi
lida como um prólogo da apresentação da primeira versão deste Estudo
Cênico. A narrativa, nesse formato apresentado em maio de 2008, tinha
o objetivo de ser uma chave de leitura e de compreensão do mito para
o público, liberando-o para uma posterior apreciação da composição pelos
aspectos mais sensoriais e menos pela literalidade das matérias.
O trabalho do lapidador de
diamantes é encontrar a angulação
perfeita para a incidência da luz.
1- Lapidação Curta - Quando o corte do diamante e muito
Refletida nas faces da pedra, a
curto, a luz escapa através do pavilhão antes que este possa ser
manipulação da luz cria o brilho,
refletido”
que então é percebido pelo
olhar externo. Lapidar o brilho
2 - Lapidação Alta - Quando a lapidação do diamante e muito alta, a luz precioso é, portanto, uma
escapa através do lado oposto da pedra (pavilhão).
ação
que
considera
a
existência e a perspectiva do
3 - Lapidação Perfeita - Quando um diamante e lapidado nas
olhar de um outro.
proporções certas, a luz e refletida de uma face para a outra
Na ocasião de retorno ao tema do
e então dispersada para o topo da pedra.
Inumano-trágico, em março de 2009, a
Cia Teatro Balagan colocou-se sob outra
perspectiva diante das mesmas matérias, a fim de
aprofundar algumas premissas e rever outras. Ainda em busca de
apresentar e presentificar a coisa nomeada, e não de representá-la,
detivemo-nos com mais ênfase sobre a narrativa e sobre a ação do
narrador como alguém que, com suas palavras, apresenta ao público
outros pontos de vistas, evoca outras realidades, passeia, enfim, por
muitas vozes, sem perder a sua própria.

FORMAS DE LAPIDAÇÃO:

Retomamos e retrabalhamos a narrativa síntese criada durante a
composição do primeiro formato desse Estudo Cênico. Nosso objetivo maior,
agora, depois de uma imersão na musicalidade e na forma da peça original,
era deixarmo-nos atravessar realmente pelo mito que dá origem à obra de
Ésquilo. Assim, a retomada do tema teve como ponto de partida algumas
questões que então fizemos a nós mesmos. Perguntamos-nos, por exemplo,
de que maneira cada um de nós é herdeiro do mito de Prometeu e,
lembrando palestra de Malena Contera, em que ela dizia que todo mito não
vivido surge como literalidade na sociedade, perguntamo-nos de quantas
maneiras esse mito manifesta-se nas relações contemporâneas. Mais do que
a utopia de encontrar respostas para tais perguntas, ou desvendar com
nitidez algo que por natureza deve residir em regiões pouco iluminadas, a
aproximação do mito de Prometeu foi mote para a criação de cenas
individuais que ofereciam novos olhares sobre o mesmo, provocando
imagens que traziam outras propostas para a composição cênica e também
para a narrativa.
Se buscávamos nos deixar atravessar pelo mito, era necessário
pensar de que forma permitiríamos ao público experiência análoga à nossa.
Para Walter Benjamim, o narrador retira da experiência o que ele conta:
sua própria experiência ou a relatada pelos outros, e incorpora as
coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. Forma legítima da

tradição oral, e via de transmissão de uma memória coletiva, a narrativa nos
parecia um veículo interessante para nos conduzir a esses objetivos.

Ocultas nas névoas, em fluxo rápido de
rio que não cessa, chegam as águas-filhas do deus
Oceano. Sobre um grandioso carro alado, chegam em bando,
espantadas, de olhos arregalados, atraídas pelo eco estrondoso das
batidas do ferro.
Ao ver tal porte ressecar na pedra, as oceaninas choram. Quem não se aflige
com tanta dor exceto Zeus? Que sob a terra, no Hades acolhedor dos mortos, no
inatravessável Tártaro fosse lançado. Prometeu preferia isso. Melhor a sorte de
seus irmãos, condenados por Zeus à escuridão eterna, do que se ver ali, joguete
dos céus, alegria do inimigo. Lamenta, chia e cospe contra tudo, e as
oceaninas, agora, choram lágrimas-tempestade.
trecho da narrativa original reescrita pelos atores para o segundo formato do
Estudo Cênico sobre o Inumano-trágico

Em conversa feita após a apresentação do primeiro formato do
Estudo, em 2008, algumas pessoas que formavam o público convidado
disseram sentir a potência do texto em grego, inclusive demonstrando
perceber, nas movimentações do coro pela casa, imagens que evocavam
aspectos essenciais da tragédia. Foi dito, porém, que as escolhas de
composição provocavam uma distância que não os permitia serem afetados
por completo por aquelas matérias.
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A fim de potencializar o brilho da nossa pedra bruta, o segundo
formato do Estudo buscou deslocar não apenas o ponto de vista de nós,
criadores, como também o dos espectadores. A composição foi pensada de
forma que a jornada percorrida pelo coro, no espaço da casa e ao encontro de
Prometeu, passou a incluir a presença do público. Nessa itinerância, a narrativa
condutora ia ganhando camadas, graças à sobreposição dos outros elementos,
como o texto em grego, a música, as batidas de ferro em diversos pontos
da casa, o coro de Oceaninas-espelhos, o fogo com fontes distintas, os
refletores manipulados pelos atores. No processo de atravessar a casa,
buscamos sugerir ao público e atores uma experiência polifônica, em imagens
que tinham como objetivo permitir-lhes serem atravessados pelo mito trágico.
Essas imagens, afinal, foram trazidas pelos próprios atores ao longo do
processo criativo, quando buscávamos concretizar cenicamente as diversas
possibilidades de percepção desse mito. No processo inicial de composição do
segundo Estudo Cênico do tema, em 2009, cada ator realizou alguns Estudos
Cênicos individuais, a partir dos elementos e matérias fundamentais eleitas
pelo grupo, mas tendo o desafio de revelar sua própria compreensão do mito
de Prometeu.
.

Se se pratica a
criação coletiva, sem estar
conscientes do fato que cada um tem o seu
próprio âmbito individual, se são feitas só
improvisações de grupo, se em todas essas práticas
coletivas se apresentam continuamente os mesmos
elementos, a única coisa que poderá brotar daí será a
multidão. E renunciarão a tudo aquilo que compõe o
território do homem. Tal reação pode atingir a fase coletiva e
então pode ser muito bela e até mesmo essencial, mas
unicamente se o grupo existe de verdade, isto é, se cada um
existe no grupo de verdade. Até mesmo durante as
improvisações de grupo cada um deveria atravessar o próprio
terreno, o terreno da própria vida, do próprio encontro com
o outro, você com o partner, e não reduzir-se á função de
algum fantasma coletivo, de uma criatura mais ou
menos imaginária. Não é possível entrar em
contato com alguém se não se existe sozinho.
Jerzy Grotowski, 2007

A
elaboração
dos
Estudos Cênicos sobre o
Inumano-trágico e, na verdade,
todo o processo de DO
INUMANO AO mais-HUMANO,
por adotar como premissa o
enfrentamento das matérias
cênicas e a noção de
experiência,
coloca-nos
diversas vezes a necessidade de
enfrentamento do vazio, a
sensação de desconhecer o
próximo passo, de não saber
como interferir na própria
trajetória. Muitas vezes, como
“artistas-mineradores”, fazemos
opções, em nossa seleção do
que julgamos serem pedras
preciosas ou comuns, de forma
aparentemente intuitiva.
Mas,
tendo
O CAMINHO DE CHOUPOS, estudo de Van Gogh
claras as premissas,
essa ação às cegas
frequentemente aguça-nos
sentidos outros, percepções alargadas que enriquecem nossa forma de criar.
Obriga-nos a uma caminhada mais atenta às sutilezas das matérias
tocadas.

Entre as duas versões de Estudo que fizemos sobre esse tema, o
pedagogo Jurij Alschitz nos diria que uma boa casa sempre deve antes
considerar uma boa estrada. No momento em que inauguramos o nosso
primeiro Estudo Cênico não sabíamos ao certo os contornos da casa (ou casas)
a que desejávamos chegar, nem nos obrigávamos a chegar a qualquer lugar.
Então, e exatamente por isso, ocupavamo-nos do caminho.
E, se o trajeto em algum momento parecer se confundir, nada nos
impede, seres andantes e do movimento que somos, de continuar na ação do
caminhar, aspirando algo, em busca de algo, talvez do próprio gesto de andar.
Como naquela antiga frase de um poema já velho de Antonio Machado,
“caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar”.

