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SOBRE O  
CONCEITO  

DO ROSTO DO 
FILHO DE DEUS

sul concetto Di Volto 
nel Figlio Di Dio

Estreado em 2010, Sul Concetto Di Volto Nel 
Figlio Di Dio constrói-se a partir de uma repro-
dução da obra do pintor Antonello Da Messina, 
Salvatore Mundi (1465), que nos coloca peran-
te o rosto de Jesus Cristo. Castelluci lançou-
-se numa pesquisa profunda sobre a dimensão 
humana da abnegação e da crença, criando 
três sequências independentes que desejam 
“materializar o momento em que Cristo entra 
na carne do homem e morre na cruz”. Explicava 
na altura da estreia, que lhe interessava “o 
abandono da divindade [no momento em que] 
integra plenamente a sua dimensão humana”.

Na primeira sequência, um homem cuida 
do seu velho pai, que sofre de incontinência 
fecal. É o amor e a tolerância filial postas à 
prova perante a raiva e a impotência. “A di-
mensão escatológica ultrapassa todo o rea-
lismo e a situação torna-se metafísica”, 
explicava o encenador. “Passamos da cropo-
logia [o estudo das fezes] à escatologia [o 
encontro entre a teologia e a filosofia que 
reflecte sobre o fim do mundo]”. No segun-
do momento um grupo de crianças apedreja 
a reprodução do quadro que é, em seguida, 
destruído por três alpinistas que revelam a 
frase “(Não) És o meu pastor”.

Este encontro entre a imagem oferecida e 
o modo como é entendida, está na base de 
um teatro reflexivo e especulativo e que se 
presta ao debate e à discussão sobre os limi-
tes da arte. O papel do teatro é o de provo-
car “uma epifania individual no espectador”, 
recusando uma “doutrina sagrada”, defen-
dia o encenador numa entrevista em reac-
ção às acusações de cristianofobia que se 
seguiram às apresentações em Paris em 
2011, marcadas pela violência e confrontos 
entre extremistas católicos.

Castelluci explicava que “esta peça é, ao 
mesmo tempo, a experiência de uma pro-
funda humilhação a do pai que não se con-
segue controlar e, assim, decompõe a sua 
dignidade e, uma experiência de uma pro-
funda manifestação de amor a do filho que 
vem iluminar a situação, como uma luz divi-
na. Cabe ao espectador responder ao enig-
ma perante o qual é colocado", conclui.

Passaram dez anos desde a última presença de Romeo Castellucci em Lisboa. Foi em 2006 com  
Tragedia Endogonidia #4 Bruxelles. É tempo de reconstruir uma relação com um dos mais complexos  
e proteiformes encenadores contemporâneos. Nestes dias recuperamos o tempo da ausência  
com filmes, encontros e a estreia nacional de Sobre o Conceito do Rosto do Filho de Deus.
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romeo castellucci nasceu em Cesena 
(Itália) em 1960. Estudou pintura e cenografia 
na Academia de Belas Artes de Bolonha. 
Fundou, em 1981, com Claudia Castellucci e 
Chiara Guidi, a Societas Raffaello Sanzio.

Realizou inúmeros espectáculos, nos quais 
foi simultaneamente autor, encenador, cria-
dor de cenários, luzes, sonoplastia e figuri-
nos. Conhecido no mundo inteiro – as suas 
criações foram apresentadas em mais de 
cinquenta países – enquanto autor de um 
teatro alicerçado na totalidade das artes e 
visando uma percepção integral, também 
escreveu vários ensaios teóricos sobre a en-
cenação que permitem seguir o seu percur-
so teatral. As suas encenações propõem, de 
facto, um tipo de dramaturgia que escapa ao 
primado da literatura, tornando o seu teatro 
uma arte plástica complexa, um teatro de 
imagens de uma grande riqueza, alcançando 
a criação de uma linguagem tão compreen-
sível quanto a música, a escultura, a pintura 
e a arquitectura. Desde 2006, trabalha tam-
bém na criação de projectos individuais, 
fora da Societas Raffaello Sanzio.

Os seus espectáculos são regularmente re-
quisitados e produzidos pelos palcos dos 
mais prestigiados, teatros, óperas e festivais 
internacionais. Entre as suas últimas cria-
ções, citamos Sul Concetto Di Volto Nel Figlio 

bilhete 
suspenso

Convidamos o público do São Luiz a adquirir um bilhete pelo valor de 7 euros, que fica suspenso na nossa bilheteira e que reverte para pessoas apoiadas  
pelas entidades associadas. O restante valor do bilhete é suportado pelo Teatro. O Bilhete Suspenso é um projecto que se insere na política de responsabilidade  
social do São Luiz Teatro Municipal. Conheça, junto da bilheteira do Teatro, as entidades associadas. bilheteira@teatrosaoluiz.pt tel: 213 257 650
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Di Dio (2011), Le Voile Noir du Pasteur (2011), 
Parsifal de Richard Wagner (2011), The Four 
Seasons Restaurant (2012) e Hyperion segun-
do Friedrich Hôlderlin (2013), Orfeo ed 
Euridice de Christoph Willibald Gluck (2014), 
Neither de Morton Feldman (2014), Le Sacre 
du Printemps de Igor Stravinsky (2014), e no 
Opéra Bastille Moses und Aron de Arnold 
Schönberg (2015, sob a direcção musical de 
Philippe Jordan). Recebeu vários prémios e 
distinções. Em 1996, recebe o Prémio Europa 
– Novas Realidades Teatrais. Em 2005, é no-
meado director do Sector de Teatro da Bienal 
de Veneza. Em 2008, é nomeado “artista as-
sociado” pela direcção artística da 62ª edi-
ção do Festival de Avignon. Em 2013. A Bienal 
de Veneza atribui-lhe o Leão de Ouro pelo 
conjunto da sua carreira. Em 2014, a Alma 
Mater Studiorum da Universidade de Bolonha 
atribui-lhe o título de Doutor Honoris Causa 
para as disciplinas de Música e Teatro.

a sua primeira passagem  
por portugal data de 1997, 
com amleto (teatro nacional  
são João), tendo apresentado  
em lisboa Voyage au Bout de  
la nuit (2002, culturgest) 
e tragedia endogonidia: Br#4  
(2006, alkantara Festival/ccB).
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Sul Concetto Di Volto Nel Figlio Di Dio marca 
um ponto de viragem na relação de 
Castellucci com o espectador, questionan-
do-o directamente na sua necessidade de 
ver o - e no - teatro a resposta para as suas 
dúvidas. É, afinal, um acto de fé no indivíduo 
mas também numa disciplina que foi sempre 
muito mais do que o que a poderia definir. 

Hoje o espectáculo chega-nos manchado 
pelos ecos das críticas fundamentalistas que 
marcaram a sua passagem por Paris, no final 
de 2011. Acusado de anticristianismo, o en-
cenador recusou sempre deixar-se diminuir 
por leituras superficiais quando o que estava 
em causa era, precisamente, a ideia de um 
teatro como espaço de questionamento.  

O que é bastante diferente de uma ideia de 
teatro como espaço de revelação. Ouçamo-
lo, porque o que diz Romeo Castellucci nos 
pode servir de chave para argumentar a im-
portância que a arte pode ter no nosso quo-
tidiano. Assim saibamos o lugar que lhe 
devemos dedicar: um de diálogo e não um 
de finitude.

Entrevista de Tiago Bartolomeu Costa

�
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Ao longo do seu percurso, o binómio pre-
sença e ausência de Deus foi-se revelando 
como estrutural. Uma vez mais, em Sul 
Concetto Di Volto Nel Figlio Di Dio, é graças a 
essa ausência que a tragédia pode ter lugar.

Deus é a imagem que falta? Penso que sim. 
Para mim a estrutura teológica é fundamen-
tal. Não é uma questão de estilo ou de gosto, 
não é sequer algo que me pertença,porque 
não é pessoal. A estética ocidental está pro-
fundamente ligada a essa presença/ausên-
cia de Deus. Ao estudarmos a história da arte 
vemos claramente que há é uma dimensão 
inevitável e que hoje, especialmente quando 
as questões são colocadas sob o prisma da 
religião, faz ainda mais sentido. Mas para que 
esta dimensão social, se quisermos, possa 
ocorrer, é necessário compreender que o 
papel do artista mudou profundamente. O 
que significa hoje a palavra imagem? E mais 
do que isso, não basta apenas compreender 
o seu significado, mas também compreen-
der o que significa receber, ver uma imagem.

Uma imagem que, afinal, não é senão o re-
sultado da interpretação que sobre ela faze-
mos. Porque temos medo das imagens 
quando elas não são verdadeiras, ou para 
sermos mais correctos, únicas?

Porque é preciso “ganhar” a imagem como 
se fosse um troféu de caça. Ora, o paradoxo 
reside no facto de a imagem não ser algo 
que possa ser apreendido ou, para usar um 
termo mais claro, não pode simplesmente 
ser consumido. Segundo a teoria de Aby 
Warburg1 uma imagem é dotada de uma inte-
ligência, que é, ela mesma, separada da rea-
lidade. Ora, é preciso acompanhar esse 
projecto que a imagem constitui, porque ele 
não é bidimensional mas real e humano. O 
paradoxo no qual nos encontramos faz-nos 
acreditar, contudo, que vivemos num per-
manente estado de observação, como se 
fossemos espectadores 24 horas por dia.

1    Historiador de arte alemão, que viveu entre 1866 e 
1929, tendo desenvolvido um trabalho em torno da re-
presentação da tradição clássica nas mais diversas áre-
as da criação da cultura ocidental

Para mim “a verdadeira imagem” é algo 
que não existe, não porque não se possa ver 
mas precisamente porque está escondida. E, 
para ser mais directo, é algo que faz parte de 
nós. Aquilo a que chamamos de “verdadeira 
imagem” é algo produzido por nós mesmos. 
“A verdadeira imagem” é aquela que não 
existe. Chamar-lhe-ia, por isso, “a terceira 
imagem”. Enquanto encenador o que faço é 
“passar” imagens que, na maior parte das 
vezes, se apresentam como uma montagem 
não-linear, às vezes ousando a incoerência. 
A coisa, o teatro, passa-se entre as imagens, 
nos pequenos espaços que distam entre 
uma coisa e outra.

O teatro, afinal, como o espaço da dúvida?
Sim, mas também o espaço da indetermi-

nação. Há qualquer coisa que paira, que não 
é dita nem nomeada, e que se recusa a 
uma explicação, que é o equivalente a dese-
jar um enraizamento, ou uma compreensão. 
Normalmente fico desapontado quando 
compreendo tudo. Há uma linha que se pro-
longa para lá do que se está a passar entre o 
palco e a plateia e que, provavelmente, só se 
vai revelar nos dias seguintes. Há sempre um 
ponto de fuga, uma passagem através da 
qual é possível aprender, encontrar-se, fazer 
surgir a palavra. O teatro não pode ser um 
lugar de consumo. É antes de mais um espa-
ço problemático porque questiona e exige 
que o espectador invente. É um espaço qua-
se moral, diria, porque pede, sobretudo, que 
o olhar seja responsável.

O teatro, contudo, não propõe senão a 
construção de uma outra imagem e, nela, a 
possibilidade, ficcional é certo, de lhe dar 
um sentido. Falamos de uma responsabili-
dade do olhar, mas deveríamos sobretudo 
atender ao facto de que são convocadas di-
ferentes responsabilidades porque são dife-
rentes os olhares. Como procurar uma 
responsabilidade quando não há, afinal, 
uma só imagem?

Sim, absolutamente. Não estou sequer a 
falar de descobrir a verdade. Quando falo de 
uma dimensão que se encontra escondida, 
não me estou a referir a um segredo.

O teatro não é então a arte da revelação?
Pelo contrário. A tragédia é, como dizia o 

sofista Górgias2, a maior entre todas as for-
mas de arte, porque se baseia no engano. 
Enganar é muito mais honesto do que revelar 
a verdade porque ser-se enganado é uma 
forma de conhecimento. Não é um conheci-
mento místico – ou talvez me engane e exista, 
sim, uma dimensão espiritual que não devo 
apelidar de mística porque o misticismo é 
sempre algo de misterioso e de secreto e 
cada um de nós é já, em si mesmo, um ser 
complexo para precisar de cultivar o mistério.

Mas se a arte deve saber despertar-nos, a 
tragédia, muito mais do que o teatro ou a 
performance, é a única expressão humana 
que opera sobre o tempo, duplicando a vida. 
Esta forma de arte, que formou o espírito 
ocidental, é a única capaz de produzir uma 
tal violência através da qual acedemos ao 
ângulo justo que nos permite ver o verdadei-
ro rosto da realidade. Precisamos dar um 
passo atrás, e estar separados da realidade 
para melhor a podermos compreender, e até 
julgar.

Como pode o teatro, contudo, ser um lu-
gar de questionamento se tudo é ficção? E 
se, ainda que seja uma arte do engano, é so-
bre ela que se projecta um desejo de confir-
mação, ou de enraizamento, como referiu 
há pouco, que não é senão, e afinal, um de-
sejo de protecção?

Enquanto artista é preciso saber frustrar a 
ilusão de se sentir protegido, do mesmo 
modo que, enquanto espectador, devemos 
saber abandonar esse desejo de protecção 
perante uma obra de arte. É uma ilusão acre-
ditar que se pode aceder ao conhecimento 
e ao mesmo tempo sentir-se protegido. O 
encontro com o desconhecido é muito mais 
importante porque é ele que nos obriga a re-
configurar o próprio olhar. Cada imagem 
digna desse nome é isso que faz: obrigar-nos 
a reconfigurar o nosso olhar ainda que te-
nhamos a percepção de que esse olhar é 
novo. Na tragédia grega, por exemplo, o im-
portante não era aceitar o destino, mas sim 
desenvolver uma técnica que nos ajudasse a 
construir um olhar sobre a realidade. Não 
era o objecto que mudava, mas o olhar sobre 
o mesmo objecto que deveria mudar.

2    Considerado o pai do pensamento sofista, o poe-
ta Górgias (ca. 485 A.C. – ca. 380 A.C.), dito O Niilista, 
desenvolveu a paradoxologia, que deu origem ao pen-
samento e à ideia paradoxal. Górgias argumentava que 
palavras persuasivas tinham uma força (dunamis) equi-
valente às palavras dos deuses, e o mesmo impacto da 
força física.
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Trata-se, portanto, de um dispositivo que 
activa o que estará adormecido no especta-
dor?

Um dispositivo que, paradoxalmente, não 
esconde ser uma armadilha. Um artista, para 
mim, é alguém que é capaz de preparar uma 
armadilha. E essa armadilha é um presente.

Também para aquele que o oferece?
Não sei. Prefiro continuar a acreditar que ar-

tista será aquele capaz de preparar esse con-
texto onde o espectador vai querer entrar.

E, no entanto, lembro-me que em The 
Four Seasons Restaurant3, criação estreada 
após os debates públicos sobre Sul Concetto 
Di Volto Nel Figlio Di Dio, usava o exemplo de 
Empédocles4  para reflectir sobre o papel 
do artista perante uma sociedade que pare-
cia não o querer ouvir. O silêncio não é uma 
forma de acção, dizia-me, se antes não se 
produzir um discurso.  E, mais recentemen-
te, em Ödipus Der Tyrann5, era o próprio 
Romeo que surgia a cegar-se, tal como 
Édipo. Essa armadilha não serve, também, 
para o artista “desaparecer”?

Qual é a alternativa? Mera curiosidade e 
muito sentimentalismo, que é aquilo que não 
me interessa e que o artista deve saber con-
tornar. É assim que vejo o papel do artista, 
alguém cuja biografia é devorada pelas cha-
mas do vulcão. O discurso de Empédocles é 
entendido como a sinédoque do artista e as 
suas sandálias na beira do vulcão como a 
imagem mais justa. A biografia de alguém in-
teressa-me muito menos do que o lastro 
deixado pela sua obra. Pode ser um livro, um 
filme, um espectáculo ou um quadro mas, 
enquanto espectador, o artista interessa-me 
apenas no modo como a minha biografia se 
reflecte na sua obra.

3    “O artista é em si mesmo um movimento político”, 
entrevista publicada a 25.07.2012 no jornal PÚBLICO: 
http://www.publico.pt/culturaipsilon/jornal/o-artista-
-e-em-si-mesmo-um-movimento-politico-24954587 
O título do espectáculo, estreado esse ano no Festival 
de Avignon (França) refere-se à obra de Mark Rothko 
que em 1958 foi convidado a criar para as paredes do 
famoso restaurante nova-iorquino, apenas para as des-
truir logo após terem sido expostas por recusar que 
servissem apenas de fundo decorativo.

4    De quem se diz ter sido mestre de Górgias, apesar 
de este ser uns anos mais novo. O texto usado por 
Castellucci é A Morte de Empédocles, de Holderlin (pu-
blicada postumamente em 1846), sobre os últimos dias 
do poeta pré-socrático, Empédocles, que se lançou ao 
Monte Etna por recusar a corrupção como norma na 
cidade de Agrigento. O seu acto, acredita, deverá servir 
de reflexão para os cidadãos que defendam a ética 
como valor fundamental para a vida em sociedade.

5    Criação para o Berliner Ensemble estreada em 2015.

É espectador de quê?
Para dizer a verdade, de muito pouco tea-

tro. Sou, antes de mais, espectador da lite-
ratura. E de cinema. Mas não posso dizer que 
consiga identificar, com precisão, o que me 
leva a esse encontro perante uma obra. Uma 
coisa leva a outra, do mesmo modo que não 
podemos saber a que afluente pertence a 
água do rio no qual navegamos. O sujeito 
deve ser a obra, ao invés de o artista acredi-
tar que deve trabalhar para o espectador. A 
obra de arte não o deve procurar porque o 
centro já está, naturalmente, naquele que se 
sente tocado pelo escândalo.

E o escândalo, deve ser provocado?
A palavra escândalo é, em si mesma, uma 

palavra extraordinária. A Bíblia está cheia de 
escândalos, por exemplo. No original grego é 
uma palavra muito carregada de sentidos, e 
muito mais interessante do que provocação. 
Skandalon significa, no original grego, algo 
que provoca uma obstrução6. Ou seja, idio-
maticamente, escandalizar significa conven-
cer alguém a pecar, e pecado será todo o 
obstáculo propositadamente colocado no 
caminho para provocar a queda de alguém. 
Ora, fazer alguém tropeçar nesse obstáculo é 
outra forma de despertar. Cada forma de arte 
pode ser um escândalo escondido, quase in-
visível. Podemos alterar a palavra e em vez de 
escândalo falar de um ferrão, como os das 
vespas, algo que se penetra na pele. Algo que 
nos deve tocar profundamente, no fundo.

Podemos falar de escândalo perante as 
reacções dos espectadores em França?7

A reacção dos espectadores tem menos 
importância do que aquela que se lhe quer 
atribuir porque, infelizmente, a reacção é su-
perficial, pouco interessante e entediante. O 
nível de debate que tivemos não questionava 
nada nem propunha qualquer linguagem 
nova. Procurava apenas a polémica, talvez 
por razões políticas demasiado entediantes.

6    “Pedra de tropeço” é o significado literal de skan-
dalon em grego. Na tradução portuguesa do hebreu bí-
blico, a palavra significa a proibição de colocar uma 
“pedra de tropeço” diante de um cego.

7    Durante as apresentações em Paris, no Théâtre de 
la Ville, um grupo de fundamentalistas cristãos, Civitas, 
protestou diariamente contra as representações, ame-
açando a equipa artística e o público, e acusando 
Romeo Castellucci de cristianofobia. Os espectáculos 
foram apresentados sob escolta policial.

Esse ferrão, no caso concreto de Sul 
Concetto Di Volto Nel Figlio Di Dio, diz res-
peito a uma relação íntima e intransmissível 
que é o laço filial entre pai e filho, tocados 
ao mesmo tempo pela graça do desafiar dos 
limites e a consciência das limitações huma-
nas que põe à prova as demandas que são 
feitas em nome desse mesmo amor filial.

Absolutamente. Se há uma relação estrutu-
rante na Bíblia, não é a da mãe e do filho, mas 
a relação entre o pai e o filho, sempre tendo 
como base um sacrifício. Creio que o teatro 
significa, de certa maneira, a crise do sacrifí-
cio. No meu trabalho a essa crise, da fé ou da 
impossibilidade de salvação, respondem à 
ideia de que o teatro não pode ser um lugar 
de crença. No caso deste espectáculo, existe 
em cada um de nós abordagens completa-
mente distintas à relação entre esse pai e 
esse filho. As pessoas sentem-se tocadas 
pelo gesto de abnegação do filho mas choca-
das pelo comportamento do pai, cuja situa-
ção condena o filho. A herança do pai para 
esse filho é, afinal, a merda. É algo que pode 
ser entendido como um gesto de amor, ou de 
abandono total, ou ser algo ritualizado. O que 
é muito interessante é que não o podemos 
dizer porque não há nenhuma tomada de po-
sição.

Quando ele lança sobre si mesmo as fezes, 
não é ao mesmo tempo um gesto de sacrifí-
cio mas também profundamente ficcional? 

Esse é o momento onde declaramos estar 
no campo do teatro. É aí que a ficção se re-
vela e é um gesto voluntário. Estaria tudo 
previsto pelo pai?

Mas não é o pai também uma vítima que se 
questiona não apenas sobre a sua própria 
dignidade mas também pela sujeição do fi-
lho a tamanha prova?

Claro que sim. São gestos ou signos plurais 
que abrem possibilidades cuja responsabili-
dade de leitura reside no espectador. É essa 
a armadilha que preparo e para a qual o es-
pectador se deve preparar. É o pai a sinédo-
que de Deus? Há dois salmos. O 22, que diz 
“És o meu pastor” e o 23, aquele que Jesus 
terá citado já na cruz: “Porque me abando-
naste?”. És ou não o meu pastor, deverias ou 
não proteger-me quando eu mais preciso? 
Não é, afinal, este salmo um protesto contra 
Deus? O filho pergunta ao pai onde está e 
Deus não responde.
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A ambiguidade que não nos permite iden-
tificar a expressão de Jesus Cristo no qua-
dro de Salvatore Messina corresponde a 
essa ideia de crise de fé?

A particularidade dessa imagem está no 
facto de olhar o espectador nos olhos. É uma 
técnica inventada nessa época e que nesse 
quadro faz de Jesus um homem entre a indi-
ferença e extrema doçura. Não é uma vítima, 
e no entanto é-o. Mas quando o filho beija a 
imagem de Cristo, o que significa? Uma prece 
ou um gesto blasfemo? Há nesta imagem a 
impressão de um julgamento e, ao mesmo, de 
compaixão e profunda compreensão da con-
dição humana. O quadro chama-se Salvatore 
Mundi, o salvador do mundo e, contudo, por-
que é só um homem, não é capaz de salvar o 
pai de um incidente que faz parte da condi-
ção humana, a incontinência fecal.

Há esta relação muito interessante na du-
pla dimensão que comporta a palavra esca-
tologia, ao mesmo tempo o estudo teológico 
do fim dos tempos e o estudo biológico das 
fezes. Uma ligação com o que nos é, e como 
o que há, de mais íntimo, ao mesmo tempo 
uma ligação insalubre e humana.

No grego existe éskhatos (extremo) e skatós 
(excremento). O espectáculo existe nessa pe-
quena distância entre o “e” e o “s”, já que as 
duas dimensões são obrigadas a conviver. É 
certamente a perda de dignidade, aquilo que 
nos resta, que está em causa quando, de um 
dia para o outro, nos vemos obrigados a soli-
citar a alguém que limpe a – e nos livre da – 
nossa própria merda. O que começa com um 
pequeno incidente, desenvolve-se com uma 
violência inacreditável, quase animal. Essa 
violência pode ser visceral mas a verdadeira 
natureza do espectáculo é conceptual. Há um 
primitivismo na lógica à qual o espectáculo 
obedece que fez com que os actores respon-
dessem com uma força individual, que lhes é 
profundamente íntima.

Como trabalhou com os actores?
Discutimos muitíssimo a partir da ideia ini-

cial: um pai e um filho face a um problema 
de incontinência. Não havia um texto, eram 
apenas palavras. Houve muitas discussões 
mas houve, ainda mais, silêncios e pequenos 
sons que foram mais importantes para cons-
truir o que veio a ser o espectáculo. O cami-
nho que havia sido traçado foi sendo 
preenchido pela força individual, bem como 
com a força psicológica que lhes pertence e 
com a qual eu, enquanto encenador, não sou 
capaz de trabalhar. Não é algo que me inte-
resse. O que faço é criar ferramentas que 
passo aos actores e observar como podem 
ser operadas. Trabalhamos juntos, natural-
mente, mas a dimensão do tempo, a espera, 
aquilo que vemos como sendo mais frágil, 
menos imediato, pertence-lhes por inteiro. 
Eu não quero entrar na intimidade dos acto-
res, mas creio que se socorreram de recur-
sos pessoais e privados para interpretarem 
personagens como estas, muito em particu-
lar de Gianni Plazzi, o actor que faz de pai 
que, para mais, é efectivamente velho e co-
meça a ter alguns problemas.

Como pode o corpo real estar ao serviço 
de uma ideia mas não ser, ao mesmo tempo, 
utilizado como se fosse um objecto?

Mas no meu teatro não há objectos que 
não tenham uma presença. A cenografia é 
como tudo o resto, não pode ser entendida 
senão como um problema que está por re-
solver a partir do momento em que se colo-
ca num espaço. Sei que tudo isto é paradoxal 
quando alguém como eu, que acredita pro-
fundamente na ficção, deve desconfiar da 
tradição ficcional. A cada novo espectáculo 
há que inventar uma nova linguagem mas, 
mais do que isso, é preciso sentir a necessi-
dade de inventar essa nova linguagem.
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Como pode o actor ser ao mesmo tempo 
o elo de ligação à presença física do espec-
tador e o veículo para a dimensão espiritual 
ou, melhor dizendo, ser o próprio corpo do 
actor uma imagem da fé?

O corpo dos actores é, para mim, um mis-
tério. É como se perante a sua presença eu 
fosse míope. Não quero entrar dentro dessa 
pessoa mas, porque se trata de uma pessoa, 
quero que aquilo que a torna complexa, in-
cluindo a sua dimensão espiritual, participe 
na resolução do problema da forma. Aquilo 
que os actores trazem é a forma. E a forma, 
para mim, é tudo. Não há mais nada. Pode 
haver discursos, mas eu não acredito que o 
teatro seja feito de discursos. Eu trabalho a 
partir do que existe, e quero lá chegar da 
forma mais rápida possível. Se prolongarmos 
os ensaios, ou as discussões, o que estamos 
a fazer torna-se noutra coisa que já não me 
interessa.

A sua abordagem ao texto resiste à cria-
ção de metáforas. A metáfora foi sempre 
uma espécie de limite no seu trabalho?

É verdade. Mas isso é aquilo que desejamos. 
A minha relação com a arte passa, em contí-
nuo, pelo potencial de transformação que 
existe na mitologia. Eu não invento nada. Ou 
melhor dizendo, não há nada que possa in-
ventar. Ou, da mesma maneira, não há nada 
sobre o qual possa desenvolver uma teoria.

Nem mesmo sobre o seu trabalho?
Nem pensar. Claro que posso compreen-

der que se possam criar relações entre os 
espectáculos mas não há qualquer intenção 
de produzir uma mensagem. O que faço é 
um acto contínuo porque não acredito na 
ideia do artista enquanto mestre. Acho uma 
ideia inocente e muito pouco eficaz. Que 
quer isso dizer? Mestre de quê? Da vida, é 
ainda pior. O teatro é uma disciplina dema-
siado vasta para se poder interpretar de uma 
só forma.

Não acreditar num mestre, como não 
acreditar num Deus, porque isso nos obri-
garia a uma crença que recusa o indivíduo?

Provavelmente. O mestre tende a mostrar a 
coisa justa. E eu acho, pelo contrário, que o 
teatro é por definição o lugar do erro. A tra-
gédia é um erro extraordinário. Há um lado 
maléfico que me entusiasma e que age contra 
o homem. Não é um acto humanista, é outra 
coisa. Mas, ao mesmo tempo, é uma relação 
muito mais honesta, como dizia Górgias, por-
que o indivíduo é invadido. Eu quero invadir o 
espectador. Quero fazê-lo sair, como pessoa, 
dessa ideia de verdade ou de pedagogia. Não 
só acho isso embaraçoso como, se for só 
isso, é tudo demasiado simples.

Mesmo que exista quem o possa ter como 
mestre.

Mas sobre isso nada posso fazer. Se eu res-
peitar alguém, talvez o melhor que tenha a 
fazer seja roubá-lo. ¢
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Entrevista realizada a 4 de Março 2016 no T2G – Théâtre de Gennevilliers, em Paris. Agradecimento: David Cabecinha
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DEz PALAvRAS

 

 
COMO ANIMAL

Genesi (From the Museum of Sleep), 1999 ©SRS

A tragédia nasce no dia em que o ani-
mal é posto em causa sob o ponto de 
vista cultural e em que os actores são 
convidados a tomar o seu lugar.  O ani-
mal é um corpo que não responde; é o 
ser puro que escapa a qualquer repre-
sentação. O animal e a criança não 
têm linguagem, razão pela qual são 
tradicionalmente vistos com maus 
olhos pelos actores. Representam uma 
sombra, até mesmo uma ameaça à re-
gra da ficção que governa o palco. São 
corpos estranhos – no entanto indis-
pensáveis, como todas as contradi-
ções.
No contexto humano da tragédia clás-
sica, o animal volta para o palco. 
Noutras palavras, volta para o sítio que 
o gerou para retomar o seu “canto”. 
Ter um animal no palco não significa 
obrigá-lo a qualquer exercício antro-
pomórfico. Não tem de interpretar ne-
nhum papel porque, tautologicamente, 
ele é o que é.  O animal entra em palco 
para trazer um pouco do que lhe per-
tence: um pouco desse mundo, dessa 
realidade e desse tempo, e, portanto, 
desse teatro de que já não posso 
apropriar-me, salvo nele e com ele.  
O seu corpo representa o meu. 
Pessoalmente, creio ser um verdadei-
ro “anima-lista”, porque quero viver 
com os animais, confio-lhes a minha 
vida e essa será a minha velhice. Sou 
um verdadeiro animalista porque não 
confundo os homens com os animais. 
Não lhes atribuo sentimentos seme-
lhantes aos meus nem uma face ex-
pressiva como a minha. Não lhes dou 

nome. Não acredito nas lágrimas hu-
manas do Dumbo. Não sou eu quem 
tem de os libertar. Não me cabe a mim 
suspender o sacrifício milenar ou rom-
per a corrente da dor, porque o teatro 
já o fez há dois mil anos.  Ali onde se 
encontra um actor, digo-vos, foi subs-
tituído um sacrifício.  Ter um animal no 
palco é como uma vingança, porque o 
animal regressa vivo, mudo, sem ne-
nhuma expressão humana. Está aqui, 
esplêndido, ocupando o centro do es-
trado. Mas um animal no palco tam-
bém é uma espécie de prece sem 
palavra, uma forma de perdão. Sim, 
creio conhecer a sua dor milenar que a 
nossa lhes infligiu, uma dor que nada 
pode preencher. Sei ler nos seus olhos 
e eles nos meus. É por isso que lhes 
peço uma comunhão anónima, peço-
-lhes se querem ou não entrar no meu 
teatro.

COMO CAOS

The Four Seasons Restaurant, 2011 ©Berthelot

O caos é uma porta deixada aberta ao 
acaso. É a garantia de que a ordem, tal 
como um cravo, será bem temperada 
pela desordem. Na escrita das minhas 
obras parto do caos, que recolho 
como sendo uma força viva em todos 
os fenómenos exteriores à minha pele 
– ou seja, o mundo – nas páginas de 
pequenos blocos com os versos das 
páginas já usadas. Depois, continuo 
com uma ordem geométrica, fazendo 
uma selecção muito restrita das mi-
nhas notas, para traçar linhas, campos 
de intensidade e, sobretudo, formas. 
Esta última fase do trabalho, digo-o 
logo, é tipo retórica – retórica clássica 
para ser preciso – e o seu cálculo visa 
reconstruir um abraço menos aperta-
do nos braços do caos, precisamente 
no sítio de onde tinha partido. No 
meio, existe tudo aquilo de que fui ca-
paz: a técnica e a forma, a emoção.

COMO DEUS

Amleto, 1992 ©SRS

Deus é, por definição, “aquele que faz 
falta”. É aquele que cedeu o seu lugar 
à criação porque se foi embora. Como 
Moisés podemos afirmar que ele não 
tem corpo, não tem nome, não tem 
face sequer. Não se deixa ver, já não 
nos fala. Como o povo judeu no deser-
to, podemos legitimamente afirmar 
que não o vimos, porque está ausente, 
não está aqui, nos ignora. Não há tea-
tro sem essa ausência. Nenhuma re-
presentação.
Se Deus estivesse presente, a tragédia 
seria impossível. A arte não teria sido 
possível. A tragédia nasce no dia em 
que alguém gritou: “O grande Pã mor-
reu.” O crepúsculo dos deuses é o dia 
do nascimento da tragédia. Acredito 
na tragédia enquanto concepção uni-
versal da vida. Tudo o que fazemos, 
tudo o que pronunciamos nos palan-
ques de um teatro, é porque Deus dei-
xou de existir. Também é a soma 
poética de Hölderlin: um céu novo, 
magnificamente azul, frio, vazio.

COMO ENIgMA 

Giulio Cesare, 1997 ©SRS

O enigma significa sempre demais, 
anula o significado ultrapassando-o. O 
enigma constituía um dos eixos funda-
mentais da obscura sabedoria pré-so-
crática.  Mas ainda hoje, o enigma 
representa a esfinge da vida na sua es-
tranheza ontológica: a nossa incarna-
ção neste planeta. O facto que 
tenhamos nascido nesta porção de 
terra é, já dizia Sófocles, o primeiro 
dos enigmas, um enigma muito maior 
do que o mistério da morte. A vesti-
menta de carne onde fomos precipita-
dos, de olhos fechados, é a esfinge de 
que falamos.
Mas os enigmas não se devem resolver, 
pois quem o faz vive na infelicidade, 
como Édipo.  Não devemos responder 
a essas interrogações porque a res-
posta nunca é digna da pergunta. 
Devem-se queimar as perguntas, e 
não tentar resolvê-las. Pessoalmente, 
tenho pena do artista que dá respos-
tas, daqueles que tratam da realidade 
como faits divers, daqueles que co-
mentam o que existe formulando uma 
intenção. Tenho pena daqueles que 
tentam resolver os enigmas. Fazem 
comunicação.

COMO IMAgEM

Voyage au Bout de la Nuit, 1999 ©Romeo Castellucci

Até que ponto podemos acreditar nas 
imagens? Até que ponto pode uma 
imagem ajudar-nos a libertar-nos das 
imagens? Aqui, uma imagem torna-se 
uma experiência, não algo para ver, 
não um objecto. É o olhar – e a dis-
tância que ele implica – que torna 
uma coisa numa imagem. Tudo o que 
é imagem já não é um objecto, já não 
é uma coisa, mas antes uma forma de 
adeus a essa mesma coisa. A imagem 
torna-se assim a partir do momento 
em que é definitivamente separada da 
minha experiência e do meu mundo. 
Não é um objecto que posso tocar, 
devorar, processar. Imagem significa 
separação, distância, vem do outro 
mundo. De acordo com Maurice 
Blanchot, ela é sempre e a todos os 
níveis uma ressurreição, um Lazare 
veni foras. É por isso que não se pode 
inventar uma imagem, mas tão só 
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evocá-la. As imagens existem em nú-
mero finito. Mas ao artista resta-lhe 
fazer uma coisa: pode combiná-las 
indefinidamente entre elas. É aí que 
qualquer coisa se pode produzir: o 
nascimento de uma terceira imagem, 
que já não é visível nem sensível. A 
terceira imagem é aquela que não é 
vista, mas é imaginada, formada atra-
vés da associação das duas outras 
que a determinam no espaço intermi-
tente que as separa. É a imagem não 
criada, que nasce no palco definitivo: 
o coração batente do espectador. É a 
ele que ela pertence toda ela, não ao 
artista. Não mais ao artista.

COMO MáQUINA 

Go Down, Moses, 2015 ©Guido Mencari

A máquina é uma função pura e é 
oposta ao animal, o ser puro. Estão 
nos antípodas do mesmo jogo. Juntos 
constituem as extremidades do pên-
dulo que cercam o ser do artista: pura 
ficção por um lado e ser puro por ou-
tro. Ordem e desordem. Controlo e 
falta de controlo. Máquina e animal 
são portadores de operações espec-
trais no jogo da sua intermitência: 
cabe ao actor dar corpo a esses fan-
tasmas, reunir os opostos na lacera-
ção dessa tensão polar.  As máquinas 
podem exprimir-se também sob uma 
forma invisível como os sons, a luz, a 
energia. São potências substanciais e 
espirituais capazes de penetrar o cor-
po do espectador.

COMO OLHO

Hey Girl, 2006 ©Steirischerherbst/Manninger

Olho: a primeira coisa que me vem à 
mente é o gesto que lhe diz respeito, 
não o órgão. Para mim significa olhar 
– ou seja, um gesto que no espaço 
contemporâneo de um teatro se torna 
infinitamente problemático, assumin-
do um significado político desconcer-
tante.  O que significa hoje olhar? Só se 
escolher olhar, posso aproximar-me 
do que poderia parecer-se com uma 
escolha. Ter consciência de olhar. 
Estar presente a si próprio para esse 
gesto.
O que significa tudo isto? Talvez num 
teatro, tratar-se-ia de se olhar olhar, 
de olhar o olhar, de se ver ver. Ser tes-
temunhas oculares da nossa presença 
numa sala de teatro. Ou, como o di-
ziam os Gregos durante as celebra-
ções dos Mistérios de Elêusis, ter a 
Epopteia, esse olhar que tem a capa-
cidade de formar o que vê. Um olhar 
que lança e que funde. Um olhar que 
implica a raiz do ser, que encerra, num 
mesmo enquadramento, a coisa vista e 
o observador, até transformar este úl-
timo na coisa vista. Noutras palavras, o 
observador torna-se o observado, até 
ao ponto de poder dizer que o espec-
táculo o vê.

COMO PARAíSO

Ödipus Der Tyran, 2015 ©Arno Declair

Se o paraíso existe, aparecerá exacta-
mente como este mundo, apenas um 
pouco desfasado. Tomemos um exem-
plo: o copo que tenho à minha frente 
neste instante estará exactamente no 
seu lugar, mas desfasado de alguns mi-
límetros. Idem para esta mesa, este lá-
pis, etc. O meu lugar no espaço – e 
tudo o que terei vivido na minha vida 
– será sempre idêntico, mas desfasa-
do de alguns milímetros relativamente 
à cavidade que a gerou. Será isso o pa-
raíso:  o espaço mínimo que nos sepa-
ra, eu e ele (ele, ou seja, eu). Ele não 
será nem melhor nem pior.
Reviveremos as mesmas coisas, sem o 
saber, sem o sofrer, sem o merecer. 
Acreditar que ele existe ou não, não faz 
nenhuma diferença, assim como é im-
portante, talvez, rezar mesmo sem Deus 
– não é esse o problema.  Resumindo, 
não estou convencido que se trate de 
salvação. Para o artista, condenação ou 
redenção são a mesma coisa.

COMO TRAgÉDIA 

Orestea (Una Commedia Organica?) 2015  
©Guido Mencari

Aporia do ser iguala beleza trágica para o 
grego. A palavra trágica que, no termo da 
sua enunciação muito laboriosa, “pro-
duz” o silêncio.  Nada a dizer ao fim e ao 
cabo, a não ser dizer a potência do não 
dizer. Céu vazio, como se disse, ou antes, 
esvaziado. Tragédia: o palco como o mais 
errado dos lugares.  O herói cai no lugar 
errado do palco, mas fá-lo num tempo 
perfeito (a coisa que sempre me espan-
tou, desde os meus estudos na acade-
mia, é a precisão do cálculo do tempo na 
escrita trágica; uma alavanca que se des-
loca com a precisão inexorável de uma 
planta carnívora). O duplo não da tragé-
dia é a afirmação esplêndida da solidão 
do herói. Tragédia por ter um corpo, be-
leza devastadora por ter esse corpo. A 
tragédia ática é também tudo o que te-
mos em termos de estética. Não pode-
mos sair da sua mecânica, mesmo se o 
quiséssemos. A tragédia é o fundamento 
da estética ocidental e do seu sulco, do 
qual não se pode afastar, como também 
não é possível apagar a estrela polar do 
céu, único ponto fixo das rotas noctur-
nas.

COMO vERBO

The Four Seasons Restaurants, 2011  
©Christophe Raynaud de Lage

Não estou de acordo com São João 
Baptista quando escreve que no prin-
cípio era o verbo. Pedimos ao trilobite, 
o primeiro ser com visão que, no plio-
cénico, abriu os olhos para o mundo. 
Penso muito nesse pequeno animal 
(guardo um magnífico fóssil) porque 
digo a João que no princípio era a ima-
gem. Mas, para não sair do assunto, 
parece-me que o verbo ainda não é a 
palavra. Aquele que fala chega antes 
da palavra. Em si, falar é antes de mais 
vazio de conteúdo. O verbo supõe a 
presença de um corpo, ou antes de 
dois. Aquele que fala e aquele que 
ouve, que por sua vez está formado, se 
assim se pode dizer, à escuta.
Ao pensar nisto tudo no contexto de 
um teatro, prefiro conceber a palavra 
na disciplina da retórica clássica, um 
contexto onde as coisas são de ime-
diato claras: falo para te fascinar, falo 
para te corromper, para te ter diante 
de mim, para te levar para onde não 
queres. Falo primeiro de tudo ao teu 
corpo animal, de mamífero para ma-
mífero. Falo como uma máquina que 
sai do espírito. Sou um invasor. Quem 
fala? É a representação que fala. Aí 
está, prefiro esta forma de honestida-
de brutal, declarada, tratada.

Testemunho recolhido por Fabienne 
Darge (traduzidas do italiano por  

Chantal Moiroud e do francês por Kennis 
Translations) In Le Monde, suplemento 
Festival d’Automne à Paris, datado de 

domingo 6/segunda-feira 7 de Setembro 
2015. Gentilmente cedido pelo Festival 

D’Automne e pela autora.

A selecção das fotografias e a sua 
paginação, são da responsabilidade  

do São Luiz Teatro Municipal.
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A TRAgÉDIA  
DO OURO*

A concepção trágica é estrangeira às nossas 
vidas e ao tempo no qual vivemos. Redenção, 
pathos e ethos são conceitos que nos são 
inacessíveis, lançados na mais fria das abs-
tracções. Identificamos como tragédias os 
dolorosos massacres de inocentes perpe-
trados por todo o mundo, mas não há equi-
distância suficiente para os distinguir do 
espectáculo, elevá-los a crise política e inte-
grá-los no quotidiano metropolitano que 
partilhamos. Um quotidiano composto de in-
divíduos dispersos mas comprimidos, priva-
dos de território comum, de uma língua-mãe 
e de um povo, elementos que, outrora, 
constituirão o terreno no qual foi inventada 
a tragédia.

Regressar à tragédia não significa um re-
gresso ao passado. É preciso cortar – e não 
seguir – o pensamento de Ésquilo. O teatro 
que respeito, hoje, é um teatro que faz cho-
rar. A Tragedia Endogonidia é uma tragédia 
do futuro.

Endogonidia: palavra recuperada do voca-
bulário da microbiologia. Diz respeito aos 
organismos unicelulares com uma dupla pre-
sença de gónadas masculinas e femininas, 
permitindo a sua reprodução infinita, num 
projecto concreto de imortalidade, sem a 
necessidade de um parceiro. É uma lógica 
endócrina. O preço a pagar é a divisão con-
tínua e a separação de si mesmos. 

A palavra “endogonidia” é a antítese exac-
ta da palavra “tragédia”: esta pressupõe a 
inevitável destruição daquele que enfrenta a 
extraordinária solidão do herói que tem, ele 
mesmo, e imediatamente como horizonte, a 
sua própria morte.

Cada episódio é autónomo e capacitado 
de um fim porque o objectivo da Tragedia 
Endogonidia não é o resultado final mas as 
várias passagens, tidas como actos finitos de 
uma transformação e de uma verdade ama-
durecida pelo presente. O sentido não se 
encontra na busca “pelo que acontecerá” 
mas no ser o centro “daquilo que aconterá”. 

*Romeo Castellucci in Itinera – Trajectoires de la forme 
Tragedia Endogonidia (edições Actes Sud, 2008)

3 a 7 mai

TRAgEDIA 
ENDOgONIDIA  
(2002-2004)

proJecção integral em VÍDeo

sala mÁrio Viegas;  
a classiFicar pela cce; entraDa liVre  

(suJeita À lotação Da sala)
Vídeo-memória: Cristiano Carloni  

e Stefano Franceschetti
Som e música original: Scott Gibbons

[em colaboração com a Festa do Cinema Italiano]

Tragedia Endogonidia é um vasto projecto de reca-
pitulação teatral. Num tempo em que o teatro - e as 
suas próprias regras de ficção e retórica – é usado 
persuasivamente pela política e a sociedade para 
atingir os seus próprios propósitos, a Socìetas 
Raffaello Sanzio precisou de repensar esta forma de 
expressão humana de modo a resgatar a sua pecu-
liaridade. A estrutura básica dos vários episódios in-
venta situações e acontecimentos encenados sem 
comentários ou explicações: cabe ao espectador 
observar e interpretar o que está a ver. Tragedia 
Endogonidia não traz para o centro do palco a vio-
lência ou a morte, mas antes o enigma da vida e do 
ser, começando no nascimento, submetendo-o sem 
mediações, ao olhar e às ideias de cada espectador.

terça 3 maio, 19h
#1 cesena (19m38s)
#2 aVignon (25m17s)

Apresentação: Sara Dal Corso (actriz da companhia 
Socìetas Raffaello Sanzio) e Aida Tavares  

(directora artística do São Luiz Teatro Municipal)

Quarta 4 maio, 19h
#3 Berlim (42m36s)

#4 Bruxelas (29m17s)
Apresentação: Mark Deputter  

(director artístico do Maria Matos  
Teatro Municipal e programador  
do Alkantara Festival em 2006)

Quinta 5 maio, 19h
#5 Bergen (27m04s)
#6 paris (30m25s)
#7 roma (28m10s)

sexta 6 maio, 19h
#8 estrasBurgo (25m28s)

#9 lonDres (36m07s)
Apresentação: Tiago Bartolomeu Costa  

(crítico e consultor para a internacionalização  
do São Luiz Teatro Municipal)

sÁBaDo 7 maio, 15h
#10 marselha (52m36s)
#11 cesena (25m50s)

Apresentação: Romeo Castellucci 

A obra aqui apresentada usa uma linguagem  
que pode ferir susceptibilidades.
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noites maria&luiz / romeo castellucci INvERTER A  
PERSPECTIvA:  

vER Já NãO É UM  
ACTO INOCENTE

Ver já não é, hoje, um acto inocente: é necessá-
rio escolher por entre o fluxo de milhares de 
imagens. Esta é uma característica da época da 
comunicação na qual vivemos. Após a revolu-
ção industrial, e o período pós-industrial,  
vivemos mergulhados num continuum de co-
municação onde ser-se espectador transfor-
mou-se não apenas na imagem de uma nova 
política, mas também de uma condição exis-
tencial à qual não conseguimos escapar. Ver 
tornou-se num acto de tomada de consciência. 

O meu trabalho sustenta-se nesse princí-
pio: de um lado o palco, onde se expõem os 
sons, os corpos, as luzes; e do outro lado, o 
lugar para a presença anónima do público, a 
plateia. Entre estas duas entidades, produz-
-se um encontro. O teatro é, portanto, um 
dispositivo cuja mecânica dramática evolui 
na direcção do espectador.

Enquanto coisa surgida por entre essas duas 
forças de compromisso, o teatro é a imagem 
desse encontro, tornando-o real. A partir de 
um certo momento é o espectáculo – o teatro 
– que observa o espectador. Há uma expres-
são grega para definir esse processo:  epop-
teia que significa o estado daquele que é capaz 
de ver, aquele que é o olhar. Percebemos que 
é o olhar que forma a coisa olhada1.

Um espectáculo não consiste em nada, não é 
um objecto: é a linguagem artística mais frágil 
que possamos imaginar. Uma vez a cortina des-
cida, nada mais se pode acrescentar aos fenó-
menos do mundo. Podemos imaginar o teatro 
como o fogo, um combustível que consome a 
própria matéria a caminho de ser teatro. O que 
fica? A experiência de cada espectador. 

Para conceber um espectáculo devo assu-
mir o ponto de vista anónimo do espectador. 
É preciso inverter a perspectiva como se se 
tratasse de uma pequena revolução coper-
nicana: o artista não é o sol. 

A fonte é o lugar do espectador, mergulha-
do nos fenómenos contemporâneos. Eu não 
sou senão o veículo através do qual passam 
essas coisas que já existem. O dispositivo de 
um espectáculo não me pertence. Não acre-
dito nas imagens que descrevem o artista no 
seu mundo, com uma visão pessoal, visioná-
ria. A realidade já é suficientemente comple-
xa, não carece de qualquer mistério, de 
nenhum segredo, de alguma verdade revela-
da pelo artista. Tudo está já à superfície das 
coisas. A pele, a superfície, é já o abismo. 
in A Quinta Parede, Le théâtre et les publics 
(edições Les Solitaires Intempestifs, 2013)

1    O termo grego ἐποπτεία diz respeito ao sétimo e 
último estado dos ritos dos Mistérios Eulesinos, sendo 
permitida, àquele que o consiga atingir, a visão sublime 

7 mai

A QUINTA PAREDE 
encontro com romeo castellucci 

sÁBaDo Às 17h30; sala mÁrio Viegas
DirigiDo a estuDantes e proFissionais 

De teatro e artes perFormatiVas
lotação limitaDa;  

em italiano e inglês; Duração: 1h30 
€5 (suJeito a inscrição préVia:  
Bilheteira@teatrosaoluiz.pt | 

213257650)

O percurso de Romeo Castellucci caracteriza-se por 
uma relação que questiona o teatro nos seus limites 
e nas suas contradições. O encenador far-nos-á, 
através de exemplos do seu trabalho, uma viagem 
sobre os seus espectáculos, as questões que o atra-
vessam e os problemas éticos e políticos que o tea-
tro lhe suscita. 

7 mai
conVersa com o  

encenaDor e o púBlico
sÁBaDo após a sessão Das 21h

Moderação: Rui Pina Coelho (crítico e dramaturgo)

8 mai

ESTADO DE  
ExCEPçãO

encontro com maria Filomena  
molDer, mónica calle e  
José tolentino menDonça

Domingo Às 15h
JarDim De inVerno

entraDa liVre  
(suJeita À lotação Da sala)

Moderação: Pedro Sobrado

A fé e a ética, o poder e a política, a tragédia e a so-
ciedade,  são questões que emanam do espectácu-
lo  Sobre o Conceito do Rosto do Filho de Deus, mas 
que atravessam, desde sempre, a nossa relação com  
a religião e a sua representação. Falaremos sobre os 
limites e as excepções, sobre o maravilhamento e o 
questionamento num encontro sobre o que é imate-
rial e excepcional  com a filósofa Maria Filomena 
Molder, a encenadora e actriz Mónica Calle e o padre, 
poeta e teólogo José Tolentino Mendonça e, modera-
do por Pedro Sobrado, dramaturgista e investigador 
com tese sobre o teatro religioso de Gil Vicente.  

RETRATO
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noites maria&luiz / Jérôme Bel12

Aproximar-se de uma forma diferente à dan-
ça. Perguntar como é que a arte nos pode 
conduzir a um terreno comum. Um artista 
maior da cena contemporânea, Jérôme Bel 
está de volta com uma proposta que emer-
giu durante um seminário com amadores de 
um bairro nos subúrbios de Paris. A gala, 
uma forma de arte que é colectiva, reúne 
profissionais da dança com amadores de ori-
gens diversas. 

as noites 
maria&luiz são  
um espaço de 
programação 

internacional,  
feita em conjunto  

pelos teatros 
municipais maria 
matos e são luiz. 

CARTãO MARIA&LUIz POR €10

um cartão.  
Dois teatros. 

Bilhetes a metade 
do preço nos 

teatros municipais 
maria matos  
e são luiz.

Para quem tem entre 30 e 65 anos existe 
um cartão para ir aos Teatros Maria 

Matos e São Luiz durante um ano com 
50% de desconto por €10.

Válido durante 12 meses a partir do 
momento da compra. Desconto, me-

diante a apresentação do cartão, apenas 
válido na bilheteira física e online do 

Maria Matos Teatro Municipal e do São 
Luiz Teatro Municipal. Não acumulável 

com outros descontos e não extensível a 
espectáculos de preço único e outros 
seleccionados. A utilização do cartão é 
pessoal e intransmissível. À venda nas 
bilheteiras físicas e bilheteira online  
dos Teatros Maria Matos e São Luiz.

www.mariaeluiz.pt

gALA 
o espectÁculo gala De Jérôme Bel apresentaDo no passaDo  

mês De aBril no teatro maria matos integra as noites maria&luiz,  
um espaço De programação internacional, Feita em conJunto  

pelos teatros municipais maria matos e são luiz. 

As diferentes cenas desta gala não nos inci-
tam ao julgamento, mas revelam como a ba-
gagem cultural de cada pessoa ilumina a sua 
dança. O inventário desta “dança sem quali-
dade” não mostra somente a multiplicidade 
dos modelos estéticos que vão surgindo, 
mas revela também o desejo comum da ale-
gria, da perfeição, da transfiguração e da 
partilha política.
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