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As viagens do Théâtre du
Soleil ao Brasil: mulheres em
ação na partilha de processos
de formação e criação
Érika Bodstein*

Resumo
O trabalho observa as viagens feitas pela companhia francesa Théâtre
du Soleil ao Brasil, do final do século XX ao momento presente, e os
processos resultantes desse contato, tanto em ações pedagógicas e
formativas quanto em mostras e apresentações artísticas, direta ou
indiretamente ligadas ao grupo, como a recente encenação de As
Comadres (1965), de Michel Tremblay, peça com elenco brasileiro
no qual há atrizes egressas da trupe, que se apresentam sob supervisão
artística de Ariane Mnouchkine. Investigamos a força das ações realizadas
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pela companhia fora da França e as possíveis imbricações entre estas e
a formação de artistas e grupos de teatro brasileiros. Servimo-nos do
conceito de antropofagia de Oswald de Andrade e da crítica de Béatrice
Piccon-Vallin, entre outros.
Palavras-chave: pedagogia do teatro, intercâmbio cultural, história
do teatro, Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil
Introdução
A cultura francesa exerceu grande influência sobre a brasileira, desde a
missão da corte de D. João VI, de 1816, até a fundação por Machado de
Assis, em 1897, da Academia Brasileira de Letras, diretamente inspirada
na Academia Francesa. O forte influxo da cultura francesa manteve-se
até meados do século XX: o francês era ensinado nas escolas e superava a
língua inglesa para fins acadêmicos e artísticos, e as principais traduções
de obras de helenistas e dos trágicos como Ésquilo, Sófocles e Eurípedes
para o português eram baseadas em traduções francesas dos originais.
No teatro, a Escola de Arte Dramática, fundada em 1948 por Alfredo
Mesquita, seguiu os moldes da escola criada na França por Jacques
Copeau, e esta por longos anos foi a principal referência para a formação
de atores e profissionais das artes cênicas no país.
Na segunda metade do século XX e início do XXI, o teatro de língua
inglesa e o teatro alemão passaram a exercer grande influência, com a
tradução e publicação de obras como a de Bertolt Brecht, ou com
a presença no país de grandes nomes do teatro mundial, como Bob
Wilson (que frequenta a cena nacional desde 1974 e chegou a dirigir um
espetáculo no Brasil, em 2013), Heiner Müller (1988), Jerzy Grotowski
(1996), Peter Brook (2004), ou de grupos como o Living Theatre, que
travou diálogo próximo com o Teatro Oficina de José Celso Martinez
Correa no início dos anos 1970. Nesse panorama de frequentação de
artistas internacionais, uma caravana francesa, a do Théâtre du Soleil,
aportou em terras brasileiras, e sua nau, diferente das demais, veio
capitaneada por uma mulher: Ariane Mnouchkine.
Danilo Santos de Miranda1 afirmou que houve tentativas de trazer a
trupe desde os anos 1990, e talvez o projeto mais consistente tenha sido
1
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o da estreia internacional de Tambores no dique (Tambours sur la digue,
1999), inicialmente programada para ter lugar nas futuras instalações do
Sesc Belenzinho, com o custo de 1 milhão de reais para a instituição2, e
que, infelizmente, por falta de parceiros à época não se realizou. Assim, a
vinda da trupe só encontrou seu lugar no século XXI.
O Théâtre du Soleil chegou ao Brasil para apresentar-se pela primeira
vez em 2007, com Os efêmeros (Les éphémères, 2006). Antes, a diretora
havia exibido Au Soleil même la nuit (1996), filme de Catherine Vilpoux
e Éric Darmon, no SESC Consolação3. Após a videopalestra, que foi
oferecida ao final da exibição, houve debate e grande movimento entre
estudantes e profissionais das artes cênicas, que passaram a comentar o
desejo de um dia poderem participar de um dos estágios que a companhia
oferecia na Europa. Naquele momento, o acesso às obras da trupe ou à
crítica sobre elas era bastante precário, pois não havia nenhuma publicação
em língua portuguesa a seu respeito e poucos livros ou textos estavam
disponíveis nas bibliotecas públicas – os que circulavam eram geralmente
mimeografados, difíceis de ler. Além disso, o país havia passado por muitas
crises econômicas, o que gerava impossibilidade de importação para a
maioria dos estudantes ou profissionais das artes, devido ao alto custo.
O rápido avanço da tecnologia digital, a partir de meados dos anos
1990 com ascendente assessibilidade e redução dos preços, permitiu a
aproximação. Livros e artigos começaram a ser disponibilizados pela
internet, não só para compra em livrarias estrangeiras, ou para consulta
em bibliotecas públicas e acervos, mas também no sítio4 da própria
trupe ou das editoras francesas. O fator econômico foi relevante para
a facilidade do trânsito das informações. Durante a implantação do
Plano Real (1994) e no início do governo Fernando Henrique Cardoso,
por um bom tempo5, a moeda brasileira ficou pareada à americana e as
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Beth Néspoli, “Cancelada turnê do Théâtre du Soleil no Brasil”, in Folha de Londrina, 8 de
maio de 1999. Disponível em: https://www.folhadelondrina.com.br/folha-2/cancelada-turnedo-theatre-du-soleil-no-brasil-151977.html. Consultado em 11 agosto 2019.
Nelson de Sá, “Mnouchkine busca escapar do realismo”, in Folha de São Paulo, São
Paulo, 28 de abril de 1997. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/
ilustrad/fq280424.htm. Consultado em 24 de fevereiro de 2015.
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De 1994 a 2007 a moeda brasileira, o real, esteve pareado com o dólar, atingindo um
pico de alta entre a campanha e a posse do Presidente Lula, entre 2002 e 2003. Desde
então teve alta constante.
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importações, e preços de equipamentos de informática, foram barateadas,
assim como as compras de livros via internet, que eram isentas de taxas.
Nos últimos 20 anos do século XX, o país avançou no número de escolas
especializadas na formação de atores, que se multiplicaram em várias regiões
do território nacional, e na criação de leis de incentivo fiscal para produções
culturais, além de políticas públicas para subvenção de companhias e artistas
brasileiros – infelizmente com grande desarmonia entre governos estaduais,
o que acabou por conservar o eixo Rio de Janeiro-São Paulo como um centro
favorecido da produção nacional. No contexto atual (2019) as políticas
públicas de fomento ao teatro e às artes tem sido objetos de constantes
ataques por parte dos governantes, vivemos dias realmente tensos.
Nesse cenário de virada de século, grandes cidades brasileiras puderam
conhecer de perto o trabalho do Théâtre du Soleil. Os desdobramentos
desse contato são observados nas páginas seguintes.
As peças apresentadas
O ano de 2007 marca a primeira apresentação do Théâtre du Soleil
no Brasil, em Porto Alegre e São Paulo, como parte de uma turnê
pela América do Sul. Os efêmeros havia estreado na França em 27 de
dezembro de 2006. Alguns consideraram-na menos politizada do que
outras do grupo, nas quais a crítica social e política era evidente; outros
viram-na como a mais francesa de todas, com personagens distantes das
paragens orientais que haviam marcado as encenações da companhia ao
longo dos anos. No Brasil, a obra foi muito bem recebida e a sensação
de pertencimento a uma mesma humanidade conectou espectadores
e artistas. O grande carro da primeira cena/primeiro episódio, “Um
jardim encantado”, trazia Juliana Carneiro da Cunha – atriz brasileira,
primeiro-violino da trupe, que atua no Soleil desde o ciclo Os Átridas
(Les Atrides, 1990-1992). Em suas mãos de jardineira metafórica, que
planta a maravilha do teatro por onde vai, os espectadores se sentiram
em casa e seguiram assim até o fim das mais de seis horas de apresentação.
O público, que nas primeiras horas de venda pela internet, esgotou
todos os lugares disponíveis da temporada, foi surpreendido pela beleza
do espetáculo ao se deparar com uma construção do espaço teatral de
grandes proporções, nos mesmos moldes da Cartoucherie, sede da trupe6,
6

Sede da trupe, instalada numa antiga fábrica de cartuchos de armamaneto de guerra,
localizada no Bosque de Vincennes, periferia da cidade de Paris.
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com refeições servidas pelos artistas da companhia, o camarim aberto à
visão do público e a presença constante da diretora, que, todas as noites,
como na França, pedia a generosidade dos espectadores em apertar um
pouquinho seu espaço para fazer caber mais um, que aguardava ansioso
na fila por um lugar ao sol.
O espetáculo, carregado de emoções, driblou a barreira da língua
e outras que pudessem haver. Artistas renomados, críticos, estudantes,
frequentadores do SESC e o público aclamaram a estreia e a temporada
a uma só voz. A crítica foi sensível e elogiosa:
As cenas se desdobram em labirintos proustianos da memória
e, mesmo quando obscuras, têm um valor simbólico que as
aprofunda em camadas infinitas. Assim, quando Perle suplica
à Nelly que mantenha uma pedra em um copo d’água, tudo
passa a fazer sentido quando se lembra que era uma pedra
o que mantinha fechado o portão que separava, no início,
o passado e o futuro. Assim, o olhar treinado daquele que
procura entender lucra com a intuição dos que sabem ver,
em uma generosidade em mão dupla. O sonho e a memória
não são bens que se vendem, mas uma experiência que se
compartilha, como esta transformadora aventura.7

Mnouchkine declarou, em entrevista coletiva realizada em agosto de
20078, que esperava que o público brasileiro compreendesse o trabalho e
pudesse amá-lo. E ele não a decepcionou.
Seguindo sua prática tradicional, além das apresentações, os artistas
da trupe deram oficinas e a diretora participou de palestras, entrevistas
e debates com a classe artística. A partir desse momento, um grande
movimento irrompeu em várias regiões do país – e ainda não há pesquisas
que tenham mapeado com exatidão todas as trupes e os artistas que,
inspirados no contato feito nesses encontros, tenham desejado seguir seus
passos. Assim como Guy Freixe apontou processos de pertença em sua obra
La filiation Copeau-Lecoq-Mnouchkine (2014)9, hoje seria possível traçar o
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Sérgio Sálvia Coelho, “Tempo é a matéria-prima de peça do Théâtre du Soleil”, in
Folha de São Paulo, 2 de outubro de 2007. Disponível em https://www1.folha.uol.
com.br/fsp/acontece/ac0210200701.htm. Consultado em 20 de julho de 2019.
Informações disponíveis em https://www.sescsp.org.br/online/artigo/4677_TEATRO.
Consultado em 22 de julho de 2019.
Guy Freixe, La filiation Copeau Lecoq Mnouchkine : une lignée théâtrale du jeu de
l’acteur, Lavèrune, L’Entretemps éditions, 2014.
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legado de Mnouchkine e de sua trupe em vários países do mundo. De
modo tímido e constante, temos identificado alguns núcleos e eventos no
Brasil e dissertamos a esse respeito em Uma poética hamletiana: o Théâtre
du Soleil como modelo de processos de (cri)(form)ação10.
Os efêmeros cumpriu a temporada paulista de 12 a 23 de outubro de
2007 nas instalações do que viria a ser o SESC Belenzinho. A produção
imensa trouxe 12 contêineres com material cenográfico ao país, o
que só foi possível graças ao esforço conjunto do SESC São Paulo,
do Consulado da França no Brasil, do Festival Porto Alegre em Cena,
do Festival de Buenos Aires e do Cultures France, ligado ao governo
francês. Danilo Santos de Miranda disse que desde 1997 tentativas
feitas para trazer a trupe haviam fracassado por várias razões. Em 2004,
por ocasião do Forum Cultural Mundial, chegou-se perto do êxito sem
atingi-lo11. Em todas as vindas da trupe revelou-se fundamental o apoio
do SESC, uma das mais importantes mantenedoras brasileiras da arte
e das condições de trabalho de artistas, que sofrem ininterruptamente
com políticas públicas absurdas, opressivas e limitantes para o exercício
profissional de muitos.
Um bom ponto para reflexão sobre a produção nacional encontra aqui
alguns argumentos. Artistas e companhias brasileiras recebem hoje, em
média, cachês que não ultrapassam 10 mil reais para suas apresentações
teatrais nas unidades do SESC (esse dado colabora significativamente
para que as produções sejam feitas com o mínimo de atores possível),
e a entidade, sendo uma das únicas que apóia fortemente a cultura no
país, não dá conta de abraçar todas as produções. As políticas públicas
de incentivo fiscal também não são estabelecidas de modo que aqueles
que já conseguiram verbas de apoio durante muito tempo, e talvez
já tenham conquistado seu público, sigam trabalhando, e deixem os
recursos públicos básicos para outros que começam seus trabalhos e
que ainda não são conhecidos do grande público. Isso não quer dizer,
absolutamente, que também para os grandes deva haver incentivo para
a produção cultural, mas que as políticas públicas precisam ser melhor
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Erika Bodstein, Uma poética hamletiana: o Théâtre du Soleil como modelo de processos
de (cri)(form)ação, Dissertação de Mestrado, Salvador, Universidade Federal da
Bahia, 2017.
Disponível em https://www.sescsp.org.br/online/artigo/4677_TEATRO. Consultado
em 29 de julho de 2019.
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desenhadas, de modo a diminuir o número de excluídos. Há muito
por fazer em termos de política cultural pública no Brasil. De modo
amplo, a produção nacional ainda perde terreno frente às produções
estrangeiras que vem ao país, pois os investidores e os criadores das
políticas públicas e privadas ainda privilegiam a importação, cenário
bem diferente do francês, pois o país mantém suas companhias
tradicionais oferecendo apoio governamental. Essa consideração é
importante para que possamos entender as correntes que crescem por
todo o país, de artistas e acadêmicos que se recusam a orientar trabalhos
ou não valorizam pesquisas – práticas ou acadêmicas – que procurem
interlocução com companhias estrangeiras.
Quatro anos separam as apresentações de Os efêmeros da nova
temporada de uma outra peça, Os náufragos do Louca Esperança12 (Les
naufragés du Fol Espoir, 2010), uma obra prima que revela a beleza da
relação do teatro com o cinema, que se apresentou no país em 2011. Nesse
período, entre temporadas, alguns artistas da trupe estiveram no país a
convite de artistas e produtores locais. Maurice Durozier, que já tinha
vindo ao Brasil em 1988, em companhia de Georges Bigot, visitando
Fortaleza (CE) e Recife (PE), onde trabalhou três meses com atores locais,
estreitou laços com a capital cearense, onde esteve em 2008 e 201013, e
com a cidade do Recife, onde publicou um livro, Palavra de ator14, que
contém o texto, traduzido por Aline Borsari, do espetáculo homônimo
apresentado aqui e na França com a atriz e tradutora brasileira.
Nesse mesmo período, muitos artistas apresentaram projetos para
obtenção de verbas públicas, incentivos governamentais, para irem à
França na esperança de um estágio ou de algum contato com o Théâtre
du Soleil. Muitos conseguiram e relataram suas experiências em blogs de
internet, como as atrizes Gabriela Carneiro da Cunha15, Juliana Birchal16,
12
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A partir desse ponto passamos a nos referir à montagem por Os náufragos.
Objeto Sim, “Maurice Durozier”. Disponível em http://objetosim.com.br/mauricedurozier/. Consultado em 12 de julho de 2019.
Maurice Durozier, Palavra de ator, Recife, Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2012.
Gabriela Carneiro da Cunha, “Diários do Théâtre du Soleil”, Questão de crítica, maio
a julho 2009. Disponível em http://www.questaodecritica.com.br/tag/theatre-dusoleil/. Consultado em 25 de julho de 2019.
Juliana Birchal, “Théâtre du Soleil: um olhar sobre os princípios teatrais”, 2014-2016.
Disponível em: http://projetotheatredusoleil.blogspot.com. Consultado em 31 de
março de 2019.
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e Vinícius Bustani17, por exemplo. O trânsito de artistas promoveu o
crescimento das pesquisas práticas, individuais e em grupos. Na academia
começam a publicar um maior número de dissertações e teses, em várias
regiões do país. Um dossiê foi especialmente dedicado ao Théâtre du
Soleil na prestigiosa Revista Sala Preta (PPGAC/ECA/USP, 2007)18.
As apresentações de Os náufragos consolidaram o movimento iniciado
em 1997, com a exibição de Au Soleil même la nuit, e finalmente houve a
publicação em português, nesse mesmo ano de 2011, de livros de Béatrice
Picon-Vallin19, Josette Féral20, e Fabienne Pascaud21, este traduzido por
Gregório Duvivier.
A temporada em São Paulo mais uma vez é acompanhada de várias
oficinas oferecidas a estudantes e profissionais de teatro22 e o Rio de Janeiro
também conheceu de perto o trabalho do Soleil com a temporada de Os
náufragos. Com apoio da Fundação Nacional das Artes, Mnouchkine
ofereceu ao público uma palestra-debate, realizada em 11 de novembro no
Teatro Dulcina23, e a oficina Improvisações Teatrais, de 23 a 25 de novembro,
no Teatro Sérgio Porto24. O espetáculo depois apresentou-se em Porto Alegre.
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Blog do Vila, “Ator Vinicius Bustani compartilha experiência no Théâtre du Soleil
em bate-papo”, 5 de abril de 2017. Disponível em http://blogdovila.blogspot.
com/2017/04/ator-vinicius-bustani-compartilha.html. Consultado em 31 de março
de 2019.
Revista Sala Preta, vol.7, 2007. Disponível em https://www.revistas.usp.br/salapreta/
issue/view/4699. Consultado em 10 de agosto de 2019.
Ariane Mnouchkine e Béatrice Piccon-Vallin, Ariane Mnouchkine, Paris, Actes Sud, 2009;
Ariane Mnouchkine e Béatrice Piccon-Vallin, Ariane Mnouchkine, Introdução, escolha e
apresentação dos textos por Béatrice Picon-Vallin, São Paulo, Riocorrente, 2011.
Josete Féral, Encontros com Ariane Mnouchkine: erguendo um monumento ao efêmero,
São Paulo, Senac/ SESC, 2010.
Ariane Mnouchkine e Fabienne Pascaud, A arte do presente: entrevistas com Fabienne
Pascaud, trad. Gregório Duvivier, Rio de Janeiro, Cobogó, 2011.
A programação completa pode ser vista em: https://aplausobrasil.com.br/theatre-dusoleil-chega-a-sp-trazendo-15-toneladas-e-vasta-programacao/. Consultado em 28 de
junho de 2019.
Funarte, “Palestra-debate com a diretora do Théâtre du Soleil, no Rio”, 15 de novembro
de 2011. Disponível em http://www.funarte.gov.br/teatro/oficina-com-a-diretora-dotheatre-du-soleil-no-teatro-dulcina/. Consultado em 20 de julho de 2019.
Théâtre du Soleil no Rio de Janeiro, “Oficina com Ariane Mnouchkine e Atores do
Théâtre du Soleil - Teatro Sergio Porto”, 30 de novembro de 2011. Disponível em:
http://theatredusoleilrio.blogspot.com/2011/11/oficina-com-ariane-mnouchkine-eatores.html. Consultado em 10 de agosto de 2019.
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O intervalo entre as apresentações de 2011 e a nova temporada de
Mnouchkine no país é de 8 anos. Nesse período, foram consolidados
projetos feitos em parceria entre artistas do Théâtre du Soleil e artistas
brasileiros. Realizamos alguns deles, com Aline Borsari e outros artistas,
e analisamos alguns processos em nossa dissertação, considerando
[...] o impacto causado pela passagem do grupo pelo Brasil,
e oficinas e processos ministrados por Aline Borsari, Andreas
Simma, Armand Sarybekian, Fabianna de Mello e Souza,
Eve Doe-Bruce, Jean-Jacques Lemêtre, Juliana Carneiro da
Cunha, Maurice Durozier e Serge Nicolaï, que ensinam
conforme aprenderam. Observando as ações pedagógicas
realizadas por eles, identificam-se muitos dos processos do
Soleil, em aspectos administrativos e artísticos [...]25

Armand Saribekian, produzido por Aline Olmos, que também
participou da Escola Nômade do Soleil, na Índia, e dissertou sobre
Tambores no Dique (Tambours sur la digue, 1999)26, dirigiu uma
peça com a trupe Os Geraldos em Campinas, interior de São Paulo.
Maurice Durozier e Aline Borsari circularam por cidades do interior e
apresentaram-se na capital paulista com Palavra de ator, como parte do
projeto Être du Soleil, em 201427. Maurice também esteve em Brasília28
e na cidade do Recife, onde realiza trabalhos continuados. Jean-Jacques
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Erika Bodstein, op. cit., p. 141.
Aline Olmos, O Oriente imaginado no Théâtre du Soleil: um estudo sobre o espetáculo
Tambours sur la digue, Dissertação de Mestrado, Instituto de Artes, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2015.
Projeto realizado por Érika Bodstein em parceria com Valdir Rivaben na Oficina
Cultural Oswald de Andrade (2014). O projeto promoveu a vinda de artistas do
Théâtre du Soleil ao Brasil para realização de ações pedagógicas, além de participarem
de exposição fotográfica que homenageava os cinquenta anos da trupe, feita a partir
de registro de ações pedagógicas realizadas por eles no ano anterior. Foram convidados
Aline Borsari, Eve Doe-Bruce, Maurice Durozier, e também Ariane Mnouchkine e
Juliana Carneiro da Cunha para uma aula-magna, realizada em 9 agosto 2014. Ver:
Murilo Bomfim, “Théâtre du Soleil traz ensinamentos de seus 50 anos”, in O Estado
de S. Paulo, 10 de agosto de 2014. Disponívei em https://cultura.estadao.com.br/
noticias/teatro-danca,theatre-du-soleil-traz-ensinamentos-de-seus-50-anos,1541775.
E Teatrojornal, “A jornada do Théâtre du Soleil pelas oficinas culturais de SP”, 26
de julho de 2014. Disponível em https://teatrojornal.com.br/2014/07/a-jornada-dotheatre-du-soleil-pelas-oficinas-culturais-de-sp/#more-11288.
Objeto Sim, “Maurice Durozier”. Disponível em http://objetosim.com.br/mauricedurozier/. Consultado em 19 de julho de 2019.
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Lemêtre também é presença constante no país, tendo realizado ateliês
para músicos e atores nas cidades de São Paulo e Salvador, entre outras.
Atrizes e estudantes brasileiros fizeram oficinas na França com atores
do Soleil, e visitas à Cartoucherie. Grupos de várias regiões adotaram
procedimentos de gestão administrativa seguindo os moldes “soleianos”29,
como os salários igualitários, e até mesmo uma performance é realizada
pelo grupo Ser Tão Teatro30 do Rio Grande do Norte, com uma grande
marionete que sai às ruas em defesa da democracia brasileira, inspirada
na Marianne, que acompanha a trupe francesa em suas manifestações
políticas pelas ruas de Paris31, como as referentes ao ataque à redação do
jornal Charlie Hebdo, ou na praça Sintagma em Atenas32.
A nova aparição de Mnouchkine em terras brasileiras, em 2019,
não traz consigo o Théâtre du Soleil, mas parte de suas representantes,
diretora, atrizes, e egressas da trupe. Juntas Ariane Mnouchkine, Juliana
Carneiro da Cunha, Fabiana de Mello e Souza e Júlia Carrera abrem o
pano com vinte atrizes em cena, que representam a diversidade brasileira
e as quinze personagens de As Comadres (Les Belles-Soeures, 1965) de
Michel Tremblay. A peça estreou no dia 27 de março no Festival de
Curitiba, depois foi apresentada no Rio de Janeiro e em São Paulo, no
mês de julho do ano corrente. São mulheres em ação na partilha de sua
arte e, mais uma vez, oferecem oficinas que partilham seus processos
pedagógicos e criativos. As realizadas no Centro Cultural São Paulo33
trazem ateliês de Ana Achcar, Júlia Carrera e Stephane Brodt, egresso do
Soleil, que dirige a companhia Amok Teatro no Rio de Janeiro.
A peça, que comoveu e fez rir a diretora no passado, agora é traduzida
e ganha versões em português para as canções. Ela vem ao palco sob
orientação artística de Mnouchkine, que não assina a direção, mas faz
uma “transposição”34 daquela realizada por René Richard Cyr (2012). O
termo “transposição” aparece algumas vezes na mais recente publicação
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Neologismo que adjetiva o que seja realtivo ao Théâtre du Soleil, para dar movimento
à escrita.
O grupo tem um sol em sua logomarca.
Erika Bodstein, op. cit., p. 130.
Um vídeo com a performance pode ser visto em https://www.youtube.com/
watch?v=mZtMismvlwg. Consultado em 22 de fevereito de 2019.
Trabalho realizado entre 20 de julho e 03 de agosto de 2019.
Termos que marcam o jargão teatral do Théâtre du Soleil são grafados entre aspas.
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sobre a trupe, publicada em português, O Théâtre du Soleil: os primeiros
cinquenta anos, de Picon-Vallin35, como veremos a seguir na observação
das ações políticas e pedagógicas.
Na temporada paulista a proposição de Mnouchkine para o intercâmbio
entre as atrizes transforma a peça numa aula de teatro, um livro aberto
para o aprendizado. A “transposição” ali está presente na semelhança e na
diferença das personagens interpretadas pelas atrizes, que se revezam nos
papéis. Germana Lauzon ganha vida com Flávia Santana e Janaína Azevedo
e as duas possuem físicos distintos. São e não são a mesma Germana Lauzon.
As personagens, segundo Mnouchkine, já existem e são “descobertas” no
processo de ensaios – no caso de As Comadres as atrizes não partem do
zero, mas das “descobertas” daquelas que interpretaram as personagens na
montagem de Cyr, com as quais tem contato através de registros fílmicos.
Esse processo de “descobertas” também é partilhado entre os artistas da
trupe, que experimentam a mesma personagem. A singularidade das vozes
de Flávia e Janaína contém o pluralismo de sua condição de atrizes, que se
dão a oportunidade generosa de viver e trabalhar suas personagens num
exercício realmente coletivo. O mesmo acontece com outras dobras (atrizes
diferentes revezam-se nos papéis), por exemplo a feita por Beth Lammas
e Juliana Carneiro da Cunha – elas são e não são a mesma personagem,
Gabriela Jodoin. O efeito causado pela “transposição” é tão grande que,
de olhos fechados, tendo Beth em cena era possível ouvir a voz, o tom
de Juliana, ou até mesmo relembrar seus gestos, seu corpo. Os figurinos
são semelhantes, não idênticos, provavelmente foram “descobertos” nos
processos dos ensaios, segundo a tradição do Soleil, assim como a cenografia,
que é semelhante mas não idêntica à da montagem de Cyr. A “transposição
de estado”, através da ferramenta da “coralidade”, ganha destaque em cena
no momento em que a Pietra Guérin de Júlia Marine encosta seu braço
no de Lisa Paquette de Thallyssiane Aleixo: o instante vivido no ponto
central do palco também representa o ponto central do trabalho do Soleil.
“Tudo vem do outro”36 é uma das frases-guia da trupe que pode ser sentida
no palco nesse instante de cena, onde se encontra o “verdadeiro teatro”.
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Béatrice Piccon-Vallin, O Théâtre du Soleil: os primeiros cinquenta anos, São Paulo,
SESC/Senac, 2017.
Termos retirados das experiências com as oficinas e dos livros publicados no Brasil
sobre o Théâtre du Soleil.
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Notamos que o “alento”37 da encenação brasileira da diretora francesa se
deu com Júlia Marine e sua Pietra – bêbada e aos prantos, em instantes
memoráveis nos quais a atriz não só não perde a voz, apesar da emoção
forte e dos movimentos de cena, como ganha todo o espaço teatral com sua
canção de dor, seu solo de amor perdido, em Crisse de Johnny (no original).
A peça no palco realiza o sonho de muitos brasileiros: ser dirigido, assistir,
iluminar, produzir junto de artistas de uma das melhores companhias de
teatro do mundo, isso é dito pelas pessoas que participaram da produção
e por artistas que frequentaram a platéia. O trabalho, produzido pelo
SESC, empregou 48 profissionais num momento de crise continuada no
país, instabilidade profissional e econômica, que assola a classe artística
desde o golpe parlamentar que derrubou a presidente Dilma Roussef, em
2016. Nesse sentido, os modos de produção e gestão da trupe francesa
requisitam nossa atenção, pois não abrem mão de alguns de seus princípios
fundadores e conseguem manter a ética como arauto de sua estética, apesar
das políticas avessas dos governos. A opção pela dobra das atrizes emprega
mais artistas, inclui, e resulta numa miríade de possibilidades de jogo de
interpretação, criando simultaneamente um espetáculo que é o mesmo
todas as noites, sendo no entanto absolutamente diferente, no que diz
respeito aos detalhes vistos na troca das atrizes. A própria peça é como um
coro do Soleil: se olharmos para os anciãos de Agamemnon (1990), teremos
um todo orgânico e harmônico (como a peça), mas se os virmos de perto,
figurinos, máscaras e “estados” diversos revelarão a singularidade de cada
artista e de seu personagem.
Uma pergunta de pesquisa feita há tempos ainda nos move: será
possível realizar no Brasil um teatro feito nos mesmos moldes do Soleil?
Por um lado, as políticas culturais brasileiras estrangulam os artistas e não
há por onde correr, a cada dia são fechadas unidades populares, centros
de cultura, departamentos de artes cênicas nas universidades, bolsas de
estudo são cortadas e a área de humanidades, que já é minoritária em
investimentos, se torna alvo do governo, que visa sua derrubata completa.
Por outro, vê-se o esforço de pequenas trupes em todo o país, pequenos
núcleos que se fortalecem, que ganharam força e “desejo de teatro”, além
de ferramentas de trabalho, participando das ações formativas do Théâtre
37

Segundo Picon-Vallin um “alento”, é “aquele [momento] que existe quando o palco é
totalmente sustentado pela escuta da sala”. Béatrice Piccon-Vallin, O Théâtre du Soleil:
os primeiros cinquenta anos, op. cit., p. 293.
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du Soleil, tanto das oficinas, quanto dos espetáculos. Esses artistas e
estudantes brasileiros familiarizados com termos como “estado”, com
frases-guia como “na nossa profissão a solidão é a morte”, “é muito lento
para ser verdade”, “o tempo sempre se vinga do que fazemos sem ele” e
até mesmo com hábitos provenientes da cultura teatral francesa, como
não usar verde jamais em cena38, o que é válido para eles, mas não para
nós, passam a exercitar-se nas lições recebidas.
Nas escolas de arte dramática, nos departamentos de Artes Cênicas,
alguns professores e alunos que passaram por oficinas com artistas da trupe,
começam a utilizar os termos, as frases, e tentam manter, ensinando, aquilo
que aprenderam. É claro que há grande risco de desvio, de o resultado
desses processos sair muito distante do que seria o ideal. Hoje não é segredo
que, embora muitos ensinamentos de Stanislawski tenham sido perdidos
pela necessidade de rapidamente seguirem seus discípulos para ocupar cada
pequeno espaço teatral na grande Rússia39, e que nesse trânsito muito do
seu “verdadeiro espírito” foi alterado, tendo havido também a solidificação
e a metodotização de conceitos que, sendo presos, já não condiziam com
o sentido proposto pelo mestre, foi justamente esse mesmo processo que
amplificou sua voz e a espalhou pelo mundo. Não podemos lamentar o
curso dos acontecimentos, pois a história presente nas publicações recentes,
como O trabalho do ator sobre si mesmo (Editora 34, no prelo), tradução
direta do russo para o português brasileiro40, mostra resgates interessantes,
e um novo Stanislawski tem sido descoberto por artistas e estudantes que
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Há uma tradição teatral que propaga ser de mau agouro o uso da cor no palco, pois
Molière, o maior dramaturgo francês, quando morreu (durante a encenação de uma
peça) trajava vestimenta dessa cor.
Vsevolod Meyerhold, Do teatro, São Paulo, Iluminuras, 2012; Béatrice Piccon-Vallin,
A arte do teatro: entre tradição e vanguarda, Meyerhold e a cena contemporânea, Rio
de Janeiro, 7 Letras/Teatro do Pequeno Gesto, 2013; Maria Thais, Na cena do Dr.
Dapertutto. Poética e pedagogia em V.E. Meierhold, 1911 a 1916, São Paulo, Perspectiva/
Fapesp, 2009.
Bruno Zambelli, “‘O Trabalho do Ator Sobre Si Mesmo’: a primeira vez de uma
obra-prima”, in Escotilha, 26 de abril de 2019. Disponível em http://www.aescotilha.
com.br/teatro/em-cena/o-trabalho-do-ator-sobre-si-mesmo-constantin-stanislavskieditora-34/. Consultado em 29 de julho de 2019. Nelson de Sá, “Stanislávski,
finalmente, terá sua principal obra traduzida direto do russo”, in Folha de S. Paulo, 16
de abril de 2019. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/04/
stanislavski-finalmente-tera-sua-principal-obra-traduzida-direto-do-russo.shtml.
Consultado em 5 de maio de 2019.
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não param no tempo, e que permanecem instigados com fome de saber.
No fundo parece uma boa coisa, que tenhamos atravessado décadas com
estudos sobre um Stanislawski impreciso e distante do Stanislawski que
hoje podemos redescobrir, dialeticamente, historicamente enriquecidos
pela experiência das vivências pregressas.
Notamos que há, entre profissionais e estudantes brasileiros, ou mesmo
estrangeiros, grande discrepância de entendimento sobre “o que Ariane
disse”, pois muitas vozes contam essa história, que para nós soa como música
coral. Os ensinamentos da capitã do barco Soleil nos chegaram através de
sua própria voz, que se fez ouvir em entrevistas e debates ao vivo, ou escritos,
mas também na de seus atores e parceiros, os quais só recentemente estão
autorizados a falar em nome da trupe: Eve Doe-Bruce, Juliana Carneiro da
Cunha, Maurice Durozier41, a geração que está na casa há mais tempo, e que
detém maior “saber de experiência”42. Mnouchkine jamais escreveu um livro
teórico sobre teatro. Talvez um dia o faça com um daqueles belos volumes
que só os grandes homens e mulheres de teatro sabem fazer, como Mare
nostrum43. A transmissão é uma das principais preocupações suas e no âmbito
destas páginas também tomaremos tempo para apreciação de fenômenos
concernentes aos processos de contato (contágio?) pedagógico favorecido no
decorrer dessas viagens do Théâtre du Soleil ao Brasil.
As ações políticas e pedagógicas
Procurando conceituar a prática pedagógica, a estética das encenações,
e os esteios dos modos de criação, produção e gestão que marcam o modus
operandi do Théâtre du Soleil, desde sua fundação em 1964, em nossa já
citada dissertação nomeamo-la “poética hamletiana”. Tomamos por base
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Estadão, “Os 50 anos do Théâtre du Soleil”, Vídeo online, 6 min., 6 de agosto de
2014. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=lP9iLIY3V1U&t=95s.
Acesso em 2 de janeiro de 2019.
Expressão de Larossa Bondía: “Este é o saber da experiência: o que se adquire no
modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e
no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece.” Jorge Larossa
Bondía, “Notas sobre a experiência e o saber de experiência”, Conferência proferida no
I Seminário Internacional de Educação de Campinas, traduzida e publicada, em julho
de 2001, por Leituras SME. Publicado novamente na Revista Brasileira de Educação, nº
19, jan-abr 2002, p. 20-28.
Fauzi Arap, Mare nostrum: sonhos, viagens e outros caminhos, São Paulo, SENAC, 1998.
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um solilóquio de Hamlet, personagem de Shakespeare44, em sua fala aos
atores. No texto, defendemos a escolha com base num reposicionamento
da observação desse personagem que atravessou os séculos românticos,
e adentrou o século XX protagonizando o lugar da dúvida, que olhava
exaustivamente para o “ser ou não ser” (Ato 3, Cena 1). Na cena seguinte
ele diz aos atores “ajustai o gesto à palavra e a palavra à ação” (Ato 3,
Cena 2). À fala aproximamos um conceito que trata do pressuposto ético
e político, como forma de luta de uma trupe de teatro. Hamlet é filho
de Yorick, o bobo da corte, e é com ele que compõe sua relação de afeto,
segundo Harold Bloom45. Ele não pega em armas como seu pai Hamlet,
mas usa da arte para lutar contra a tirania de seu tempo. O mesmo faz
Ariane Mnouchkine à frente do Soleil, e sua ação nos inspira a repeti-la,
“transpondo-a” para o nosso modo de fazer teatro: a “transmissão”, no
caso se dá pelo exemplo do ajuste da palavra à ação, com atitudes éticas.
É como seguir o corifeu, como ensinam nas oficinas dadas pela trupe.
Nesse ponto cabe outra reflexão: muitos artistas que tiveram contato
com as ações do Théâtre du Soleil no Brasil diziam que esse é o teatro que
gostariam de fazer, mas que aqui é impossível, pois não temos as mesmas
condições de apoio governamental encontradas na França. Isso é e não
é verdade. Comprovamos em nossas pesquisas práticas à frente do 42
Coletivo Teatral, nos processos de encenação de Maria Borralheira (2016)
e de Hamlet-ex-máquina (2017), que é possível fazer muitas coisas “como
fazem no Soleil”. É possível ter salário e trabalho igualitários, optar por
gestão democrática da trupe, trabalhar compulsivamente em busca da
forma, sem descanso, até encontrá-la, descobrir personagens, reciclar
figurinos, cenários, mesmo sem ter sede, nem acervo. É possível ter
músicos – e esses músicos podem aprender com Jean-Jacques Lemêtre,
mesmo tendo tido um contato mínimo com ele pessoalmente, cenógrafos,
figurinistas e técnicos que façam parte da trupe, e que acompanhem os
processos desde o primeiro ensaio. Sobretudo é possível fazer um teatro
que esteja embarcado no trem da história e que dialogue com seu tempo,
seu país, sua gente. Um teatro hamletiano, que seja nossa arma para lutar
contra as tiranias de nosso tempo. Mas para haver teatro é necessário
público, e por mais que tenhamos trabalhado ininterruptamente nos
44
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William Shakespeare, Hamlet. Macbeth, trad. Anna Amélia Carneiro de Mendonça e
Bárbara Heliodora, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1995.
Harold Bloom, Hamlet: poema ilimitado, Rio de Janeiro, Objetiva, 2004.
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últimos cinco anos com bravo afinco, o que vemos hoje são artistas
cansados de lutar contra a estrutura de um país bárbaro que não só não
ajuda como destrói diariamente as condições de vida dos profissionais
das artes e humanidades. Fica por um lado a dor de querer fazer “aquele
teatro” e o sonho, que parece cada vez mais distante, de um dia termos
o investimento que as companhias estrangeiras tem, e o público que
podem conquistar com isso, e por outro, a esperança de que com muito
esforço podemos lutar e conseguir. A esperança é representada nos palcos
do Soleil por um pássaro que atravessa a cena em alguns espetáculos. O
nosso anda diminuto, mas ainda vive.
Outros grupos foram fundados nos mesmos moldes do Soleil, e com
apoio deste, o mais conhecido é o Théâtre Aftaab (“sol”, em língua dari)46,
o Petit Soleil, criado a partir de vivências do grupo no Afeganistão, em
Cabul (2006). No Brasil, em palestras proferidas em colóquio47 realizado
em julho corrente em São Paulo, outras filiações foram declaradas: os
Bondrés, grupo carioca, dirigido pela atriz egressa do Soleil, Fabianna de
Mello e Souza, e o grupo Ave Lola48, companhia sediada em Curitiba,
que seria uma “neta”49 do Soleil, através do contato da diretora Ana Rosa
Tezza com Andrés Pérez Araya, ator chileno egresso da trupe francesa. Há
os que não possuem ligação com artistas soleianos em sua composição
de trupe, e que tomam por mestres os livros, os filmes e artigos
publicados sobre e pelo Théâtre du Soleil, além das experiências vividas
em apresentações e oficinas, e se servem destas para dar continuidade
a estudos e pesquisas ali iniciados. É o caso do 42 Coletivo Teatral que
segue de maneira autônoma, e frequentemente trabalha com outros
artistas interessados no mesmo tema.
O 42 se reuniu no ano de 2009 em torno de estudos da confluência
arte-vida, com base na obra de Fauzi Arap, e com a vinda do Soleil ao
Brasil em 2011, e a participação dos artistas nas oficinas oferecidas pela
trupe, profissionalizou-se e encontrou a forma que desejava “transpor”
46
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Mais informações em https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/autour/la-transmission/
pages/le-theatre-aftaab-300. Consultado em 25 de julho de 2019.
A programação completa pode ser vista em: http://www.morenteforte.com/coloquioestudos-em-torno-do-theatre-du-soleil/. Consultado em 26 de julho de 2019.
Site da companhia disponível em: http://www.avelola.net.br. Consultado em 26 de
julho de 2019.
Declaração da diretora Ana Rosa Tezza no I Colóquio Estudos em torno do Théâtre du
Soleil, realizado no Centro Cultural São Paulo, em julho de 2019.
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a seus processos criativos, a disciplina e o rigor que o oficio exige para
a descoberta do teatro, além dos modos de gestão e administração de
um grupo. A própria ferramenta da “transposição” utilizada pela trupe
francesa em seus exercícios corais serviu de inspiração para esses brasileiros
entenderem que o modo de fazer teatro também era algo que poderia ser
“transposto”. Foi assim que surgiu a idéia de elegermos o Théâtre du
Soleil como modelo de processos de (cri)(form)ação, mas não se trata de
simples importação.
No início, a trupe chegou a questionamentos grandes, pois as palavras
“cópia”, ou “modelo”, podem ser mal interpretadas e remeter a lugares
como o plágio, ou a importação ipsis litteris, que resultaria naturalmente
insípida, tosca, pois cada processo, cada espetáculo, diz respeito a um
tempo e ao diálogo com um espaço social únicos. Ademais não podemos
manter, em hipótese alguma, a posição do colonizado, depois de termos
atravessado e superado mais de quatrocentos anos de tentativas de
empoderamento e eclosão de nossa originalidade.
À luz de Oswald de Andrade, que até à década de 1960 fora um sujeito
quase deixado de lado, apesar da genialidade de sua obra, e que ganhou
o centro da cena com a encenação de O rei da vela (1967), pelo Teatro
Oficina50, encontramos o nosso jeito, o nosso modo de “transpor” para a
cena o que aprendemos com o Soleil, “comendo-o” antropofagicamente.
Com isso chegamos inclusive a levar nosso exercício teatral para lugares
que foram experimentados, mas jamais levados à cena por Mnouchkine,
como a encenação de uma peça feita em várias línguas diferentes, sem
legendas. Hamlet-ex-máquina é encenada dessa maneira, em alemão,
inglês, português e espanhol, e nosso exercício dialoga com a proposição
do autor de Hamletmaschine (1977), Heiner Müller, que lançou a
questão se o teatro seria capaz de comunicar independente de língua
ou de linguagem. Estreada na Oficina Cultural Oswad de Andrade em
março de 2017, a peça chegou à quarta temporada, terminada no dia 23
de outubro, anunciando que sim, o teatro comunica, e quem afirma é o
espectador (muitos dos quais assistiram a uma peça em língua estrangeira
pela primeira vez).
O conceito de antropofagia oswaldiano ganha força na cena nacional
desde os anos 1970, sendo o autor considerado o pai do Tropicalismo,
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Beatriz Azevedo, Antropofagia – Palimpsesto selvagem, São Paulo, Cosac Naify, 2016, p. 20.
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e internacional no século XXI, haja vista a publicação do recente Eating
Shakespeare: Cultural Antropophagy as Global Methodology (The Arden
Shakespeare, 2019). Beatriz Azevedo apresenta interessante leitura
do Manifesto Antropófago de Oswald, na qual ela toma a imagem do
palimpsesto, e examina a “transparência do ‘antigo’ entrevisto sob o ‘novo’,
a desierarquização dessas próprias categorias [...], e a idéia implícita de
recriação permanente do palimpsesto”51.Com base nessa imagem, que
traduz de certa forma a complexa antropofagia oswaldiana, podemos
dizer que José Celso Martinez Correa, diretor do Teatro Oficina Uzina
Uzona, “comeu” o Living Theatre de Julian Beck e Judith Malina nos anos
1970 como Heiner Müller “comeu” Bertolt Brecht. Ambos superaram
ou dialogaram com seus mestres, criticando-os com o exercício da
dialética presente na cena. De modo geral, direta ou indiretamente nós
brasileiros, de minha geração, somos todos filhos do Arena, do Oficina e
do Opinião52. Não há como negar essa influência, nem como admitir que
sem termos visto a antropofagia presente nos espetáculos do Oficina seria
tão nítida a visão que tivemos na incorporação do exercício de uma poética
hamletiana “transposta” do Théâtre du Soleil para nossa companhia.
Tivemos de “transpor comendo”, pois parodiando Heiner Müller, em sua
referência a Brecht, falar do Soleil sem criticá-lo seria traição53. Os modos
de gestão e administração do 42 Coletivo Teatral são “transpostos”,
mas as descobertas que estão em cena são processos antropofágicos de
deglutição, que passam por nossos corpos, nossa cultura, e pelo diálogo
com a história do teatro brasileiro (fazendo referência a Ham-let)54 e com
nosso país. Como no caso de As Comadres às vezes não há como dissociar
a ética da estética nas escolhas que fazemos como encenadores, por isso
encontramos saída na “transposição antropofágica”.
51
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Ibid., p. 32.
O Teatro de Arena, fundado em 1953, colabora ativamente com a renovação do teatro
brasileiro, com Augusto Boal levando ao palco autores nacionais; O Teatro Oficina fundado
em 1958 por José Celso Martinez Correa permanece até hoje como grande referência do
teatro nacional; Opinião, fundado em 1964 por um grupo do Centro Popular de Cultura
da União Nacional dos Estudantes, do qual fazia parte Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha),
e o poeta Ferreira Gullar (que foi fundador do Opinião, mas não o CPC).
Koudela cita os diálogos de Heiner Müller com o filósofo Wolfgang Heise: “(...)
usar Brecht sem criticá-lo é traição”. Ingrid Koudela, O espanto no teatro, São Paulo,
Perspectiva, 2003, p. 22.
Encenação de José Celso Martinez Correa, produção do Teatro Oficina Uzyna Uzona, 1993.
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Podemos pensar que Mnouchkine “comeu” o teatro oriental e o
devolveu à França na forma de belos espetáculos, com especial destaque
para Tambores no dique, e mais recentemente Um quarto na Índia (Une
chambre en Inde, 2016). Picon-Vallin diz:
Sem dúvida, em Tóquio, em 1963, Mnouchkine
reconheceu Shakespeare no kabuki, e em 1980 ela vai
levar sua visão do Japão teatral para as peças ensaiadas.
Mas não há nenhum estudo, nenhuma análise, nenhuma
teorização, nenhuma imitação, somente transposições55.

À luz da antropofagia poderíamos falar em contaminações, em
descoberta de uma “outra lógica” e da desierarquização dos referentes,
que deixa de privilegiar o eurocentrismo, o que o Soleil também faz no
exercício de seu teatro épico, afastado do textocentrismo usual francês.
O conceito de “transposição” tal como é trabalhado no Soleil é e
não é possível de ser entendido à luz da antropofagia oswaldiana, pois
tratamos de pluralidades. Se olharmos para os processos de coralidade,
o ser “côncavo” e “convexo” ao mesmo tempo, sim, podemos dizer que
para receber o outro, é preciso comê-lo, traduzi-lo em nosso corpo,
deixar que penetre e atravesse nossa alma, e depois deixá-lo existir em
nós, atravessar-nos e só então a partir de nós sairá algo para o mundo da
forma outra vez
No filme Au Soleil même la nuit, vê-se que o O Tartufo (1995), de
Molière (1664), tem seu radicalismo religioso “transposto” para o
contexto sócio-político francês, europeu, pois a peça não faz referência
ao catolicismo, como no texto fonte. Do ponto de vista dos estudos
teóricos da adaptação literária, “a transposição criativa da história de uma
obra adaptada e seu heterocosmo está sujeita não apenas às necessidades
de gênero e mídia [...] mas também ao temperamento e talento do
adaptador, além de seus próprios intertextos particulares que filtram
os materiais adaptados”56. Esse temperamento é também o tempero, o
timbre, o gosto, o tom de cada um que “recebe” o que vem do outro e
o traduz a seu modo. O conceito de “transposição” aparece com várias
acepções na obra de Picon-Vallin:
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Béatrice Picon-Vallin, O Théâtre du Soleil: Os Primeiros Cinquenta Anos, trad. J.
Guinsburg, Gita K. Guinsburg, 1a ed., São Paulo, Perspectiva/Edições SESC São
Paulo, 2017, p. 145.
Linda Hutcheon, Uma teoria da adaptação, Florialópoli, UFSC, 2011, p. 123.
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A distância que é preciso conferir ao relato a ser composto
sobre o presente, que os atores nutrem também com suas
experiências, vai se definir por uma dialética complexa
entre engajamento político, expressão imediata e forma
artística. À palavra “distância” ou “distanciamento” e
a suas conotações brechtianas, o Soleil prefere o termo
“transposição”.57

No caso acima estaríamos no âmbito da forma de realização do teatro
épico contemporâneo. “Transposições” aparecem na arte do Théâtre du
Soleil em várias cores: nas entradas e saídas de cena pela passarela herdada
do teatro Nô, na música composta por Jean-Jacques Lemêtre para os
espetáculos que “transpõem” sentimentos, paisagens, “estados” dos
atores (sem fazer ambiência), no encurtamento de distâncias geográficas
presentes nos elementos cenográficos. Vejamos:
Os atores chegam ao palco por essas passarelas onde
eles têm tempo para mobilizar seu estado, desenhá-lo.
Essa extensão do espaço de entrada em cena, momento
teatral capital, pontual e rápido quando se trata apenas
de atravessar os bastidores, é uma transposição do
hanamichi e do hashigakari (nô) japonês.58

Há “transposição” do teatro para outras mídias e linguagens, como
a cinematográfica, e do cinema de volta para o palco do teatro, como
em Os náufragos. O procedimento também está presente como uma
ferramenta pedagógica, a mais produtiva: o exercício do coro. Com
auxílio da ferramenta coral é que as personagens podem ser “descobertas”
pelos atores, num exercício pleno da coletividade, no qual são transpostas
de uns para os outros. “O Soleil renova, com seus filmes de teatro, sua
abordagem da transposição e da criação coletiva no teatro, tanto mais
que as novas ferramentas digitais acarretam uma nova organização do
trabalho de pesquisa”59, diz Picon-Vallin, esse é o caso do qual tratávamos
ao discorrer sobre o processo de ensaio de As Comadres.
Três anos antes de seu grande sucesso 1789 (1970) e da ocupação da
Cartoucherie, Mnouchkine encenava A Cozinha (1967), de Arnold Wesker:
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Béatrice Piccon-Vallin, O Théâtre du Soleil: os primeiros cinquenta anos, op. cit., p. 106.
Grifo nosso.
Ibid., p. 151. Grifo nosso.
Ibid., p. 259.
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Um cozinheiro vem lhes ministrar aulas; Jean-Pierre Tailhade,
que interpreta o peixeiro, e Penchenat, um confeiteiro,
fazem estágio em grandes restaurantes parisienses, Roberto
Moscoso, que trabalha então no Casino d’Enghien, vai visitar
as cozinhas de lá. Mistura de observação e transposição,
dialética entre realismo e poesia.60

Desde o início, o Soleil abre portas para a verdadeira descoberta do
outro, em sua trupe multiétnica e multucultural. Ali, aparentemente, não
há necessidade de um ator ser mais inventivo ou genial na sua concepção
ou criação exclusiva de um papel. O jogo coletivo e colaborativo com a
“transposição” vence o individualismo. Nesse ponto, encontramos outra
aproximação com o Manifesto Antropófago (1929) oswaldiano: “só me
interessa o que não é meu.”61 O historiador Eduardo Viveiros de Castro
discorre sobre o tema da alteridade:
Para os primeiros [os Tupis], não se tratava de impor
maniacamente sua identidade sobre o outro, ou recusálo em nome da própria excelência étnica: mas sim de,
atualizando uma relação com ele (relação desde sempre
existente, sob o modo virtual), transformar a própria
identidade. A insconstância da alma selvagem, em seu
momento de abertura, é a expressão de um modo de ser
onde “é a troca, não a identidade, o valor fundamental a
ser afirmado”, para relembrarmos a profunda reflexão de
Clifford.62

Ariane Mnouchkine e sua trupe exercitam cotidianamente a troca
na coletividade. Em entrevista, realizada no período de estréia da peça
As Comadres em Curitiba, ela diz: “Acho que hoje em dia é mais difícil
trabalhar coletivamente. E mais útil porque é uma forma de resistir a esse
mundo que exacerba o individualismo. Há manipulação para impedir
sonhos, projetos. No entanto, os solidários vencerão.”63
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2002, p. 206.
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Um barco em pleno mar
Vimos nesse estudo as viagens realizadas pelo Théâtre du Soleil ao
Brasil e observamos o contato com companhias e artistas locais e os
desdobramentos destes, tanto em ações artísticas, quanto pedagógicas e,
por consequência, políticas. Acreditamos que a a circulação de artistas, a
partir de meados dos anos 1990, assim como as apresentações e oficinas
que a companhia realizou no país, colaboraram sobremaneira com a cena
nacional, ampliando o arcabouço de artistas e fornecendo a estudantes
e profissionais novas ferramentas de trabalho. Observamos também
que há imensa discrepância entre os modos de produção franceses e os
brasileiros, especialmente no concernente a políticas públicas, notando
ainda certa presença de (im)posturas colonialistas, que privilegiam o
produto importado, entre patrocinadores públicos e privados no Brasil.
Ariane Mnouchkine e sua trupe são promotores de valores humanistas,
e elegem a liberdade e a fraternidade como suas bandeiras, a igualdade nos
salários e nas tarefas, seu fazer teatral é belo e bom, na acepção grega do
conceito. Mas o mais importante, para que nos sirva de farol – e sua luz seja
forte o suficiente para enfrentarmos as tempestades e os tempos trevosos –
é que não percamos de vista que o Théâtre du Soleil foi criado “para sermos
felizes juntos”. Se pudermos fazer isso, com alguns companheiros de teatro,
“já teremos feito alguma coisa”, diria Mnouchkine. O que isso quer dizer?
Que se por um lado a situação no Brasil está dificílima para nós, artistas, por
outro a vinda de Mnouchkine, diretora do Soleil, no frio inverno de julho
à capital paulistana mais uma vez atuou como o acendedor de chamas,
alimentando nossa imaginação, avivando-a mais uma vez como lembrança
da inesquecível imagem dos artistas a bordo do Louca Esperança64. E essas
duas palavras juntas, dialeticamente, dizem muito sobre o ofício do artista
e sobre o fazer teatral nesses tempos sombrios. Contudo, não podemos
perder de vista a marcha da destruição que avança a cada dia, nem o
enfraquecimento cotidiano de nosso pequeno pássaro da esperança, pois
em nossos dias, mesmo ao cair do pano, o resto não pode ser silêncio, deve
ser ação, palavra somada à ação. Esse é o grande legado do Théâtre du
Soleil, segundo nosso entendimento.
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