
PROJETO ESPAÇOS TEATRAIS DO GRUPO CAIXA DE IMAGENS
18 meses, 150 apresentações, projeto que dá continuidade à trajetória do Grupo em São Paulo

O Grupo Caixa de Imagens propõe um novo Projeto que dá continuidade a sua trajetória,
agindo dentro da rede de público formada por 07 Projetos desenvolvidos na cidade de São
Paulo,  sendo  06  através  de  editais  de  política  cultural  pública  nos  âmbitos  federal,
estadual e municipal.
 
O Grupo Caixa de Imagens realizou o Projeto ESPAÇOS TEATRAIS do Grupo Caixa de Imagens
reafirmando seu trabalho de pesquisa baseado na itinerância e proximidade com o público.

Esta  trajetória  desenvolvida  na  parceria  com  a  população  vem  criando  formas  organizativas
capazes de garantir  o acesso democrático da produção do Grupo e que permitem ao público
participar e fazer parte da construção da arte contemporânea brasileira.

Tendo atingido plenamente os objetivos dos dois Projetos Chuva de Convites, desenvolvidos pelo
Grupo através do Programa Lei Fomento ao Teatro, de 2003 a 2006, o Grupo cria em seguida,
dando continuidade à sua trajetória artística: o Projeto Nova Parceria, fruto da parceria do grupo
com  a  mobilização  do  público  atendido;  o  Projeto  Convites,  Machado  de  Assis,  Leituras  e
Encenações agraciado pelo Prêmio Myriam Muniz (2007) e o Projeto Pelos Olhos de Machado
agraciado pelo PAC (2007/2008). Já em 2008/2009 realiza, através do Programa Lei Fomento ao
Teatro, o Projeto 15 Anos do Grupo Caixa de Imagens e o Projeto Caixa de Imagens - Sonho que
Caminha agraciado pelo ProAC (2009/2010) aprofundando os laços criados entre o trabalho cênico
do Grupo e a população.





A proposta do presente projeto foi formalizar mais um novo trajeto teatral que se iniciou por
alguns Espaços Teatrais atendidos pelos dois últimos Projetos citados na página anterior,
garantindo a realização deste pelos vários bairros de São Paulo.

São os Pontos de Partida deste trajeto teatral concebido e traçado com os espectadores
dos espetáculos realizando uma viagem soprada e levada pela vontade responsável do
público. 

Atendendo às solicitações de apresentações com debate, requeridas pela população ou
por instituições educacionais, de saúde, de assistência social, de segurança pública, de
cultura e de bairro,  o  Grupo opera  em parceria  com a população,  desenvolvendo um
processo de formação de público,  alcançando locais  e  platéias onde o fazer  teatral  é
considerado inédito e distante.

Portanto, através desses convites, realizou-se 150 apresentações de espetáculos, com
posterior  debate,  oferecidas  de  forma  gratuita  à  população,  durante  o  período  de  18
meses.

 





Este trajeto teatral teve a participação de 3 grupos convidados:

Grupo Faz e Conta que desenvolve um trabalho de pesquisa de contação de história,
Grupo Trio Pirathiny que desenvolve um trabalho de pesquisa de circo-teatro.

Com estes 2 grupos de teatro, o Grupo Caixa de Imagens desenvolveu:
com Faz e Conta, criação em parceria do espetáculo “As Aventuras de Karlchen”,
com Trio Pirathiny, participação no espetáculo “Esperando Lima”.

O  terceiro  grupo  convidado  conta  com artistas  recém-formados  e  desenvolvemos  um
processo de aprofundamento teórico e prático. 

O  projeto  contou  com  espetáculos  do  Grupo  Caixa  de  Imagens  e  com  espetáculos
realizados em parceria entre o Grupo Caixa de Imagens e os Grupos Convidados.





                 





OBJETIVOS

Dar continuidade à pesquisa e à prática artística da trajetória do Grupo Caixa de Imagens em seus
Espaços Teatrais em São Paulo, baseadas na itinerância e proximidade do público, consagrando
17 anos de trabalho artístico realizando um novo Projeto que dá continuidade à esta trajetória;
agindo dentro da rede de público formada por 07 Projetos desenvolvidos na cidade de São Paulo;

O Grupo Caixa de Imagens se responsabiliza a realizar,  durante o período de 18 meses, 150
apresentações de espetáculos com posterior debate, oferecidas de forma gratuita à população dos
diversos bairros da cidade de São Paulo;

Dar continuidade ao desenvolvimento do processo de formação de público, alcançando locais e
platéias onde o fazer teatral é considerado inédito e distante, atendendo às solicitações do público
de apresentações com posterior debate;

Não  programar  um  cronograma  de  apresentações,  e  sim,  atender  às  solicitações  de
apresentações com debate, solicitadas pela população, por instituições educacionais, de saúde, de
assistência social, de segurança pública, de cultura e de bairro;

Dar  continuidade ao  processo  de  compartilhamento  de  pesquisa  artística  com  os  Grupos
Convidados; 

Afirmar a produção dramatúrgica nacional;

Criar formas organizativas capazes de garantir o acesso democrático da produção do Grupo e que
permitam ao público participar e fazer parte da construção da arte contemporânea brasileira;

Realizar espetáculos de cunho intimista com proximidade do público que possibilitam a entrada na
micro malha urbana, dignificando o indivíduo;

Realizar uma publicação com “Textos Ensaísticos sobre a pesquisa com Registro Fotográfico”.





O PORQUE DO TÍTULO PROJETO ESPAÇOS TEATRAIS 
DO GRUPO CAIXA DE IMAGENS

Os ESPAÇOS TEATRAIS do Grupo Caixa de Imagens são constituídos: 
pelo espaço físico propriamente dito, pelo seu funcionamento e pelo o que este significa
para a instituição e/ou para a comunidade,   
pelo envolvimento das pessoas deste local com o trabalho cênico do Grupo, 
pela forma como o encontro foi proporcionado através do convite, 
pela  homogeneidade  ou  heterogeneidade  do  público  (idade,  sexo,  suas  relações
(pais/filhos, professores/alunos, pacientes/familiares/equipe médica, crianças/cuidadores, vizinhos
ou colegas)), 
pela recepção e pela repercussão na instituição e/ou na comunidade. 

Como  uma  unidade  de  saúde  ou  um  abrigo  para  crianças  pode  parar?  Como  uma
instituição educacional pode parar dentro do seu horário de funcionamento? Ou mesmo
um presídio? Trabalhamos dentro de organizações vivas. 
- quando a platéia encontra-se em seu local de trabalho: é comum espectadores chegarem
correndo até o local de apresentação, pois precisam terminar sua função minutos antes do
início  da  encenação.  Outros,  porém,  que não podem parar  de  trabalhar,  estabelecem
relações de participação: ouvem o espetáculo e as reações do público, muitas vezes como
se estivessem ouvindo a um programa de rádio;
-  entramos na casa do público, é mister o diálogo com este espaço, não somente na
concepção  da  cenografia,  mas  com  este  todo  vivo.  Não  é  simples  este  diálogo:  é
necessária uma atitude de escuta de ambas as partes, já que o que se pretende é a
parceria





- nossos espetáculos têm um cunho intimista. Daí se deduz que a concentração, o círculo
de concentração, que, sem pressa, vamos construindo entre nós e o público, entre nosso
espetáculo e este todo vivo é fundamental.

Quando estamos em calçadas de ruas, praças e parques, as intervenções artísticas do
repertório  do  Grupo  caminham transformando  o  tempo e  o  espaço  de  passagem,  de
travessia, já que nossa pesquisa trabalha poeticamente a idéia que percorrer o caminho é
tão importante como partir e chegar. 
A proposta é provocar uma ruptura no cotidiano destes espaços.
Trabalha-se na atmosfera da intimidade, criando elos, quebrando distâncias, colocando
lado a lado, como parceiros, atores e público.

Todos  estes  pontos  levantados  vão  estabelecendo  um  ritual,  arquitetado  através  do
diálogo com o que o espaço é e diz

Esta estrutura, que aqui denominamos ESPAÇOS TEATRAIS, confere larga versatilidade
e possibilidades ao acontecimento teatral.





RUA – UM ESPAÇO TEATRAL INTIMISTA 

Abordar a rua como espaço de proximidade.                                                     

Tantas ruas, tantas praças...
Tantas ruas e praças de nosso país
Tantas ruas e praças fora de nosso país

A rua é um espaço público que, em si, possui meios para provocar renovados significados
da arte em nossas vidas e nas vidas de nossos parceiros-espectadores.

Já que nós e espectadores sabemos que a rua é um espaço que pertence a todos, torna-
se possível, durante o acontecimento teatral, o encontro de nossas singularidades e de
nossas diferenças, garantindo a possibilidade de vivermos com profundidade poética a
pluralidade existencial.

Desta forma a rua é o espaço aonde tudo pode acontecer. Nossas intervenções artísticas
provocam uma desordem criativa compartilhada em um espaço cênico no qual a divisão
entre palco e platéia é questionada e, como artistas nos faz constantemente procurar uma
preparação capaz de abraçar o respeito ao instante presente da vida.





Se a rua é o espaço do transitório também o é do que permanece em nossas memórias. O
local  em  que  nos  apresentamos  não  será  o  mesmo  nem  para  nós  nem  para  os
espectadores-parceiros,  este  recebe valor  de memória.  Memória  que recodifica  a vida
cotidiana revelando o que ela pode conter de extraordinário.
 
Abordar  a  rua  sem alarde,  estabelecer  o  tempo de espera,  da  intimidade poética,  da
possibilidade do pequeno.
O Teatro de Animação entra como possibilidade cênica para falar do pequeno, do sopro de
vida, do invisível, da delicadeza do gesto, da parte menor do tempo.

Abordar  a  rua  como  espaço  de  proximidade  que  conduz  o  acontecimento  teatral  ao
espírito da roda de conversa, propiciando um olhar aguçado, uma escuta fina e apurada,
indo ao encontro da ininterrupta procura da força e da sensibilidade sutil e delicada do
cotidiano.





Caixa de Imagens e sua Cenografia
ENSAIO 1
                             
Nossas  escolhas  em  relação  à  cenografia?  Chegamos  a  uma  resposta  inevitável:  seus
determinantes são a dramaturgia e a relação de proximidade entre palco e platéia.

Nossos processos criativos desembocam em questionamentos sobre o próprio espaço físico onde
se passará o drama, sobre o espaço que vai habitar o ritual cênico.

Não concebemos a cenografia como elemento decorativo, sempre a consideramos como um fator
dramático  que  toma forma e  que  é  viva,  tão  viva  quanto  os  atores  que  se apresentam nela
vibrando  pelo  que  está  sendo  dito  e  pela  relação  dramatúrgica  estabelecida  entre  elementos
constituintes do acontecimento teatral.

Nossa pesquisa vai se aproximando de fundamentos práticos e teóricos que trabalham com a idéia
de que o acontecimento teatral traz em si mesmo a cenografia: assim como um escultor esculpi em
sua pedra a forma que já está contida nela, nós nos adentramos na mesma busca em relação aos
espetáculos que concebemos.

No processo de criação do espetáculo “A Carroça do Manu”, que tem como base vida e obra de
Mário de Andrade e lendas e causos de Pedro Malazartes, concebemos com a cenógrafa Aby
Cohen, uma pequena carroça.  Juntamente com o público, encontrávamos o local no qual iríamos
instalá-la.  Durante esta trajetória  cantávamos uma breve canção que este ia  aprendendo aos
poucos. Ao chegar ao local escolhido, abríamos várias esteiras para acomodação de todos. Tudo
falava das viagens de pesquisa que Mário desenvolveu, ao mesmo tempo delineava os caminhos
percorridos pelos nossos personagens-base de pesquisa, Macunaíma e Pedro Malazartes.





Caixa de Imagens e sua Cenografia
ENSAIO 2

“O espaço cenográfico que se organiza em volta de uma multidão é irrepetível e todavia concreto,
pois se organiza gerado por uma energia coletiva.”     Gianni Ratto

Navegamos nestes fundamentos: o espetáculo teatral dá vida a sua cenografia a partir do
momento em que os atores estão realizando seu trabalho, pela riqueza e profundidade dos
pensamentos que expressam, pela atmosfera poética criada pelos símbolos trazidos à
tona, pela integração palco/platéia/espaço teatral, pela realidade fictícia que essas duas
comunidades, em plena comunhão, estão vivendo.
 
Se não nos fundamentássemos assim, como seria possível nos apresentarmos cada dia
em um local diferente? A cenografia está viva, viva e presente. Ela é dramaturgia.

E, portanto, ela não pode carregar nada que seja supérfluo - cenário e figurino só podem,
assim como texto, movimentos, gestos, música, iluminação, maquiagem - ser equilibrada,
quando tudo o que está nela é essencial.
Nesta contínua pesquisa, acrescentamos, retiramos ou alteramos adereços, instrumentos
musicais, textos, figurinos, desenhos de maquiagem. 

Em nossa trajetória, buscamos conceber, tal como renomados cenógrafos, como Gianni
Ratto,  nos  ensinam,  uma  cenografia  integrada:  que  pertence  inevitavelmente  ao
espetáculo, que dialoga com os personagens em sua linguagem silenciosa e que revela,
durante a encenação, sua integração.  



 



Caixa de Imagens e sua Cenografia
ENSAIO 3

“O espaço cênico não tem limites: ele se multiplica pela dimensão do texto e de suas personagens. Ele não
pode  ser  medido  por  metros  quadrados ou cúbicos;  ele  existe  –  infinito  –  onde  uma  palavra  de  poesia
ressoa.”Gianni Ratto

Nosso  trabalho  se inscreve  na trajetória  já  traçada  por  artistas  dedicados  à  compreensão  do
acontecimento  teatral  de tantos  lugares  e  tempos como Svoboda,  Valeri  Briussov,  Meyerhold,
Gianni Ratto e Aby Cohen que buscaram, ou buscam, desenvolver meios cênicos capazes de
provocar a aproximação entre ator e espectador.

Esta  relação  de  proximidade  entre  ator  e  público  provoca  inevitavelmente  re-significações  do
espaço teatral. 
Na medida em que o lugar que a platéia ocupa,  passa a fazer parte da definição de espaço,
expandimos as possibilidades de exploração do espaço teatral.

Talvez possamos chamar o lugar teatral de arquitetura teatral desde que possamos entender este
como o lugar concreto responsável por determinar a relação entre ator e público e que, estes
locais, dentro de nossa pesquisa são aqueles que não foram pensados a priori como espaços para
receber o acontecimento teatral, mas onde a encenação ‘escolheu’ se instalar e, muitas vezes, são
locais específicos não transferíveis para um teatro ou outro lugar.
Podemos entender cenografia tanto o que está contido num espaço como o próprio espaço. E o
lugar teatral é o espaço de uma ação de conflito, o espaço de mutação de inquietude.





Caixa de Imagens e sua Cenografia
ENSAIO 4
Sobre o processo de pesquisa do espetáculo “Por Acaso”
  
Este foi concebido para ser apresentado em sala de aula. 
Nesse espaço teatral encontramos uma porta e esta pode ser aberta a qualquer momento.
Este movimento espontâneo do abrir e fechar dessa porta é fator dramatúrgico.

Ao  aceitar  um convite  para  encenar  este  espetáculo,  verificamos se  o  espaço  teatral
possui  uma  porta  com  seu  movimento  de  abrir  e  fechar  espontâneo.  Isto  nos  leva
inevitavelmente, à quase impossibilidade, de aceitar apresentar este espetáculo em salas
de teatro.  

Sim, é a sala de aula o espaço teatral para o “Por Acaso”:
Mas a  sala  de  aula  como a  encontramos,  isto  é,  sem um prévio  preparo:  a  nós nos
interessa trabalhar com as particulares características de cada sala de aula que entramos
para encenar. Todos seus objetos, seus móveis, suas janelas com cortinas ou não, as
lousas  quase  sempre  lotadas  de  anotações  de  aula,  as  participações  inusitadas  do
público, vão se revelando aos poucos como pertinentes ao espetáculo. 
Em uma mesma manhã, quatro ou cinco salas de aula, isto é, quatro ou cinco espaços
teatrais com características comuns, porém carregados de particularidades. 

Em parceria com o publico vamos construindo a realidade de que cenografia é o espaço
eleito para que nele aconteça o drama ao qual a platéia irá assistir





ENSAIO 1
Espetáculo “Por Acaso”

Tchekhov provoca-nos um grande desafio: cada palavra, cada gesto, por mais corriqueiro que nos
pareça, não o é, mas carregam uma densa complexidade oculta de energias entre os personagens
e entre personagens e público. O sentido trágico em Tchekhov se encontra nas limitações de seus
personagens que nos falam da tragédia humana, como diz Muriat em sua análise.
Aprofundar neste caminho investigativo é conceber nosso espetáculo ocultando esta complexidade
para que as situações simples da vida que a obra nos traz (como a ceia de uma família durante a
festa que comemora a passagem para o Ano Novo) possam dar a impressão do correr desta vida
cotidiana, e assim alcançarmos a dimensão da vida concentrada e condensada no tempo e no
espaço que uma obra teatral necessita. 

E assim,  como Tchekhov,  ocultamos a complexidade,  brincamos com ela,   para  revelá-la  em
profundidade.

Aproveitamos possibilidades que o espaço físico escolhido, uma sala de aula, pode nos oferecer.
Desenhamos  o  relógio  da  família  na  lousa.  O  espontâneo  abrir  e  fechar  da  porta  da  sala  é
elemento dramatúrgico. A proximidade física e a troca entre o olhar do público e dos atores: platéia
percebe  que  não  ocupa  um  lugar  de  passividade,  seus  comentários,  seus  olhares  atentos,
penetram naturalmente no contexto dramatúrgico e as possíveis manifestações do organismo vivo,
integram-se.

Após  as  apresentações  realizamos  um  debate:  solicitam-nos  que  repitamos  alguma  cena;
imaginamos o que pode acontecer nesta noite de Ano Novo; conversamos sobre a maquiagem,
concepção do espetáculo e seus principais  desafios,  cenário (temos cenário?),  figurino (temos
figurino?) e objetos de cena (temos objetos de cena?).





ENSAIO  2
Espetáculo “Por Acaso”

E por que mágica? Por que a realização de um número de mágica?

A mágica pode ser  um veículo cênico que cria  um relacionamento de cumplicidade e
mistério com o público ao criar ilusões que quebram a fronteira entre o artista e o público.
A mágica é capaz de fazer o simples, o corriqueiro, em excepcional e inédito. 
É importante estudar qual  a série de imagens chaves que iremos apresentar em uma
ordem particular  para,  ao  ser  considerada  no  todo,  sugerir  uma  interpretação  destes
eventos como impossível e como crível. A ilusão da impossibilidade.
Desviamos o olhar do público “mágico-dramaturgicamente” utilizando o número 6 (número
do truque do baralho mágico) em mais de uma vez na trama: número 6 é a idade da
personagem e solicitamos atenção especial do público a este dado e em seguida, este
mesmo número se transforma em tempo, ou seja, no relógio-cenário este se transforma no
período de tempo capaz de atender ao desejo de dois personagens. 
Intentamos desta forma, que o número de mágica ganhe tratamento dramatúrgico assim
como a dramaturgia se entrelace através de um tratamento de ilusionismo.
Um número de mágica entrelaçado à trama dramatúrgica se torna um instrumento aliado
adequado para desenvolver um dos nossos principais desafios: transformar rapidamente
uma sala de aula em um espaço capaz de conter o acontecimento teatral proposto já que
ele traz de volta, de forma rápida e eficaz, a capacidade que temos de experimentar o
maravilhar-se contínuo diante de um mundo desencadeador de surpresas. 





Espetáculo “Prá Viajar” 
ENSAIO 1
       
Viajar para onde? Como?

Apresentamos  ao  público  vários  elementos  que  compõem  um  espetáculo  teatral  ao
estabelecer um jogo onde “tudo” é palco.

Começamos  com  os  assentos  da  platéia,  recebemos  o  público  como  fazem  os
apontadores de um teatro que indicam o lugar  marcado...  Podemos dizer  que nossas
lanternas são a não utilização da linguagem verbal. 
Dessa forma o espaço vai ganhando densidade dramatúrgica e a relação de cumplicidade,
de parceria espectadores/atores vai sendo estabelecida.

Quando todos se encontram em seus lugares, mostramos nossos bastidores, elegemos a
maquiagem como uma forma de representar nossa coxia. 
É o Primeiro Movimento se entrelaçando delicadamente com a Primeira Cena.
Com  a  maquiagem  pronta,  depois  de  alguma  “dificuldade”  para  molharmos  nossas
esponjas, é hora de buscarmos os instrumentos...  O Primeiro Sinal  está começando a
soar.





Passo a passo é assim:

Passo 1:
Para este espetáculo escolhemos o espaço da encenação no local oposto à porta (ou às
portas). Em seguida, verificamos a iluminação do local, tanto a natural como a artificial.
Arrumamos as cadeiras e/ou as mesas do local em forma de “U”, colocamos colchonetes
no chão. Dessa forma montamos uma “arquibancada” de 3 alturas. Quando há cadeiras de
dois tamanhos conseguimos montar uma arquibancada de 4 alturas. 
Finalizando, colocamos nossos adereços cênicos e nossos painéis pré-montados. 

Passo 2:
Solicitamos que chamem, no caso de escolas numerosas,  classe por classe para que
possamos recebê-los um a um apontando os seus respectivos lugares, como já dissemos,
sem linguagem verbal.
E é bom frisar... de que é necessário que todos tenham o seu assento, pois enquanto não
estiverem todos sentados confortavelmente, um dos personagens não deixa o espetáculo
ir adiante...

Passo 3:
A maquiagem é realizada na frente do público, pois ela é o elemento escolhido por nós
para representar a preparação dos atores para entrar em cena. Um esclarecimento: muitos
consideram que a pinta vermelha que colocamos na ponta do nariz representa um palhaço
– ledo engano – é a bola vermelha da bandeira do Japão...





Passo 4:

Com a maquiagem pronta, buscamos nossos instrumentos e montamos uma bandinha
para “tocar o primeiro sinal”... Preparem-se! 
O “segundo sinal” soa quando, de repente, surge uma bexiga que somado a um adereço
cênico faz a platéia se manifestar: - “Um balão !!!”
O balão sobe...sobe...até a lua...e cai...cai...caímos juntos:

“Terceiro sinal!”  
As “cortinas” se abrem :

“Dobra papel, dobra papel...
 Faz nascer um origami na minha mão.
 Dobra papel, dobra papel,,,
 Tsuru, borboleta, barco, avião.
 Dobra papel, dobra papel...
 Se dobrar o mundo ao meio, eu chego ao Japão.”

Cantamos parte desta canção iniciando a tradicional história japonesa de Kaguya Hime. 





PARCERIA COM TRIO PIRATHINY

Parceiros de muitos projetos, velhos companheiros.
Desta vez a participação do Trio foi no início do projeto. Estão, no momento, realizando
uma nova turnê pelas praças do Brasil.

Essa parceria deixa marcas em nossa pesquisa dramatúrgica.
Aqui vai o relato de uma.

O palhaço transgride  a  visão  de única  via  do  que acontece conosco em nossas vidas.
Transgride ora pelo riso, ora pela tristeza, ora pela inadequação frente a qualquer coisa.
Transgredindo, permite como figura simbólica, a possibilidade do novo, da liberdade de ser e
da prazeirosa e necessária experiência do rir, do rir de si mesmo.

Deste convívio com o trabalho do Trio Pirathiny é que desenvolvemos a cena de Stelita
dentro do espetáculo Conto Machado. Podemos fazer um paralelo entre a entrada desta
cena com a entrada dos palhaços nas peças de teatro realizadas no circo (circo-teatro):
potencializa  e  eleva  ao  infinito  as  possibilidades  de  interpretação  do  que  está  sendo
encenado,  estabelecendo  mais  uma vez  sintonia  com a  proposta  literária  de  Machado.
Nossa montagem revela de vez sua vocação política.





PARCERIA COM O GRUPO FAZ E CONTA 

Esse projeto proporcionou continuidade da parceria  com a atriz  Ana Luísa Lacombe do
Grupo Faz e Conta. 
No projeto anterior desenvolvemos “Palavras Cruzadas”: encenávamos nas ruas, pontos de
ônibus, dentro de ônibus e nos parques, narrando contos literários através de um celular. 

No presente projeto,  resolvemos criar uma encenação através de uma leitura dramática.
Primeiramente trabalhamos na escolha de um texto. Decidimos realizar uma adaptação de
uma novela de Dostoievski: “O Crocodilo” (depois de alguns encontros, lembramos que essa
novela tinha sido o primeiro texto que lemos no início desta parceria no projeto anterior!
Praticamente um ano e meio depois retornamos a mesma escolha. Esta recordação nos
entusiasmou e nos proporcionou segurança).

Percebíamos como nosso processo de criação se mostrava sincrônico: por várias vezes
ficamos  surpresos  ao  trazermos  para  os  nossos  ensaios  ideias  similares  quanto  a
concepção do espetáculo, como, por exemplo, a de começar a nossa encenação pelo quarto
capítulo da novela.
Foi  nessa  sincronicidade  que  desenvolvemos  durante  alguns  meses,  a  adaptação  que
resolvemos chamar de “As Aventuras de Karlchen”.

Para finalizar o processo de pesquisa e criação da encenação, chamamos o amigo, ator e
diretor de teatro Gustavo Trestini para a função a qual apelidamos de “um olhar de fora”. 





Decidimos que nossa leitura poderia começar pela primeira parte do quarto e último capítulo. 
Elaboramos um revezamento no qual nós três leríamos todos os personagens. Esta opção cênica
traz a tona o fantástico crível e risível que o texto nos propõe do começo ao fim. Criamos assim a
atmosfera do absurdo possível. Como também esta opção nos provoca larga liberdade ao trabalhar
com os signos que cada personagem traz.

Realizamos as trocas das personagens efetuando uma rápida mudança no uso do único adereço
cênico, chapéu preto. 
Para encenar o Narrador colocamos o chapéu na nossa cabeça.
Para encenar Ielena usamos o chapéu como leque.
Para encenar Ivan utilizamos o chapéu como um gramofone.
Para encenar Timofei o chapéu recebe a função de bandeja para as xícaras de café.
Para encenar Alemão jogamos o chapéu no chão com veemência.

Dispomos o público em arena e nos posicionamos também nesta: trabalhamos com a proximidade
que leva ao debate. 
À medida em que o texto é lido e jogado ao chão, ele vai se transformando no crocodilo com o ‘certo
senhor’ dentro dele. 

Foram instigantes e desafiadoras as reuniões nas quais  trazíamos material  para compreender  a
inserção do texto de Dostoievski em nosso contexto histórico. 
Atrás de cada palavra, de cada situação criada, existiam feixes de significados, as realidades de
cada país, Rússia/Brasil, de cada época 1864/2011, tão diferentes em certos momentos e tão iguais
em outros...a alma do ser humano, nossas almas e alma de Dostoievski pareciam-se, às vezes, se
fundir. 





PARCERIA com Nilton Marques e Réggis Silva

Convidados,  troca  de  experiências,  novos  parceiros.  O novo  aqui  recebe  dois  sentidos:
primeira parceria e estes são atores jovens, de outra geração. Reggis e Nilton, uma dupla de
atores com um sonho:  ter  a  oportunidade de continuar  encenando sua única e primeira
produção: “Balada de um Palhaço” de Plínio Marcos.   
“Balada de um Palhaço” fala do profissional que busca sua real função, do prazer pelo o que
se realiza, fala da opção pela itinerância, fala da angústia e da alegria plena do artista, fala
da possibilidade de através da arte, atores e platéia, encontrarem o encantamento. 

Apresentação realizada na Fundação Casa do Bom Retiro, local recheado de expectativa
por parte da dupla. Em seus ensaios preparatórios dúvidas, soluções cênicas discutidas com
afinco, desejo e medo do encontro. O dia da apresentação chegou, fomos recebidos com
excelente organização por parte dos funcionários-conviteiros. Tudo pronto. Público começa
a  entrar  e  ocupa  seus  lugares...  A  peça  passa-se,  em sua  maior  parte,  dentro  de  um
camarim. Em determinado momento um dos personagens sai do “camarim” e vai para o
“palco” e o “palco” é fora da sala onde o público se encontrava.  Essa cena, nesse dia,
proporcionou  à  platéia  da  Fundação  Casa  e  a  nós  do  Grupo  Caixa  de  Imagens  real
sensação  de  cumplicidade.  Todos  se  perceberam dentro  do  camarim vazio  enquanto  o
personagem se apresentava para a “platéia do circo”. O espaço teatral estava plenamente
instaurado. 





Apresentação na sede do Grupo Tal&Pá da Vila  Nhocuné,  grupo de teatro  amador  em
atividade por quase vinte anos, onde Reggis começou sua carreira de ator. Várias horas de
montagem, Régis e Nilton convocam mais duas ajudantes.  O público comparece e lota,
todos assentos  ocupados.  Presenciamos certa  tensão,  o  espetáculo  por  alguns minutos
parecia dar voltas em si mesmo. Breve esquecimento do texto. 

Então, nos olhamos e lembramos de certas palavras de Plínio Marcos em uma entrevista e,
como por ironia do destino, percebemos que em uma sala de refeitório de um presídio, todos
nós vivemos uma comunhão libertadora e numa sala de teatro vivenciamos a angústia do
ator.

O teatro transformando o ator e platéia, a platéia e o ator transformando o teatro.  

Plínio Marcos sussurrou em nossos ouvidos:
“...o que posso te dizer? Que esperança eu tenho? Eu me esforço por conhecer todos
os destinos, eu quero conhecer o desespero do ator quando ele treme diante do público
quando ele se esquece do texto...vivo o teatro, não quero ser um sonhador de sonhos
inúteis.” 





SOBRE O REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                   (por Andréa Lucas)

 Alguns conceitos sobre fotografia:
“A palavra Fotografia vem do grego φως [fós] ("luz"), 
 e γραφις [grafis] ("estilo", "pincel") ou γραφη grafê, e significa "desenhar com luz e contraste".

“Fotografia é, essencialmente, a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa.” 

Concordo quando é dito que a introdução da tecnologia digital tem modificado drasticamente os
paradigmas que norteiam o mundo da fotografia. Que os avanços tecnológicos têm possibilitado
melhorias  na  qualidade  das  imagens  produzidas,  agilização  das  etapas  do  processo  de
produção, redução de custos e a popularização do uso da fotografia. Também concordo que a
incorporação da câmera fotográfica aos aparelhos de telefonia móvel têm definitivamente levado
a fotografia ao cotidiano particular do indivíduo e que dessa forma, a fotografia, à medida que se
torna uma experiência cada vez mais pessoal, deverá ampliar, através dos diversos perfis de
fotógrafos amadores ou profissionais, o já amplo espectro de significado da experiência de se
conservar um momento em uma imagem.
Foi inspirada nesses conceitos e idéias e com a possibilidade de fotografar os espetáculos antes
de conhecê-los e conhecê-los fotografando, e que mesmo depois de conhecê-los saber que a
vez seguinte de fotografá-los já seria em outro espaço, outra textura, outra luz é que percebi o
quanto estava entre a minha lente e o meu olhar, o olhar do público no deleite de estar vendo
pela primeira vez cada imagem, cada instante desses espetáculos.

Na  dramaturgia  do  Grupo  Caixa  de  Imagens  tudo  que  está  em cena  é  essencial  e  assim
calculando a luz e sem que percebam a minha movimentação procuro registrar cada detalhe
cada gesto.   Me  encanta  o  fato  de  que no  momento  de  transformar  um instante  em uma
fotografia do espetáculo eu precise respirar junto com cada ator em cena, com cada reação do
público. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone_celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera_fotogr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Custo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contraste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pincel
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
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