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40 anos de parceria, resistência
e amor ao Teatro
Áldice Lopes
No dia 21 de setembro de 1979 estreava no Teatro Guaíra a obra prima de Vianinha1,
“Rasga Coração”, liberada cinco anos depois de sua morte, em 1974. A estreia trouxe a Curitiba
críticos e artistas de várias cidades, que vieram para assistir à montagem. A crítica descreveu
que o público no Guairinha se recusava a deixar o Teatro, com aplausos intermináveis, gritos
de bravo, lágrimas e abraços. Nelson Rodrigues, ultracrítico de Vianinha, declarou: “Rasga
Coração é uma das mais belas e fascinantes obras-primas do teatro brasileiro”.

6

Edson Bueno estava nesta estreia catártica, e eu, em 1979, prestava o serviço militar,
no qual ele, ou melhor, o Tenente Bueno, era o meu professor no curso de NPOR. Edson
era um apaixonado pelo cinema, por histórias em quadrinhos, pelo teatro, pela música, e
pela literatura. Nestes anos aprendi vendo o Edson falar sobre as peças, fi lmes, atrizes,
atores, diretores, escritores, mitos. Foi através disso que fui influenciado diretamente no
meu ofício do fazer teatral, do meu amor pela resistência, do meu amor pelo Teatro.
Em outubro do mesmo ano, “Rasga Coração” estreava no Teatro Villa-Lobos, no Rio
de Janeiro. Seguimos para o Rio, no fi m do ano, para assistir ao espetáculo que ele se
emocionava quando me contava, da direção do José Renato, do Raul Cortez, da Sônia
Guedes, do Antônio Petrin, do Ary Fontoura e de tantos outros atores geniais. Saí do
Teatro Villa-Lobos em estado de graça. Aquilo tudo era novo para mim. Aqueles atores,
cenário, luz. Não imaginava que tudo aquilo existia. Gente encantada no palco e na
plateia, tudo me fascinava, me explodia o peito de orgulho e de emoção.
No dia seguinte assistimos a outra obra-prima de Vianinha, no Teatro dos Quatro, “Papa
Highirte”, com Sérgio Britto (que viria ser a meu amigo nos anos 90, e para quem acabei fazendo
a assistência de direção na montagem da ópera “Carmen”, em 1992), Tonico Pereira, Ângela
Leal. Era muita informação para eu digerir. Era um mundo que jamais poderia imaginar que
existia. Era este o mundo que o Edson me proporcionava no começo dos anos 80.
1. Oduvaldo Vianna Filho (1936 - 1974) – Dramaturgo, ator, diretor de teatro e TV e roteirista de TV. Era
militante de esquerda e fez parte do Teatro de Arena. Foi fundador do Centro Popular de Cultura
(CPC) e do Grupo Opinião. Escreveu mais de 20 peças, entre as quais “A Mão na Luva” (1966), “Papa
Highirte” (1968), “Corpo a Corpo” (1970), “Allegro Desbum”(1973) e “Rasga Coração” (1974)
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Voltei do Rio de Janeiro com a certeza de que era este o mundo que eu queria habitar,
que eu queria conhecer, que eu queria experimentar. Sim, era o que eu queria fazer.
Após a baixa do quartel no fi nal de 1981, Edson Bueno me falou do curso de teatro
no Teatro Guaíra, o CPT (Curso Permanente de Teatro, criado em maio de 1963, com a
coordenação do professor Armando Maranhão e os professores Cláudio Corrêa e Castro,
Paulo Goulart, Silvia Paredo, Ivens Fontoura), e que teria audição. Na mesma hora eu
falei que também faria. Havia uma prova teórica e outra prática de um texto que podia
ser um drama ou uma comédia. Escolhemos o dramaturgo Plínio Marcos, o texto “Dois
Perdidos Numa Noite Suja” (1966). Na banca para avaliação estavam Lala Schneider,
Fátima Ortiz, Armando Maranhão, Eudósia Acunã e Ivone Hoffmann.
Nem bem começamos o texto, a Lala sentenciou: “Está ótimo, podem ir embora”.
Nossa, a Lala falando aquilo só podia signifi car que tínhamos sido aprovados! E não
deu outra, em março de 82, na aula inaugural com 65 alunos, a coordenadora do curso,
Ivone Hoffmann nos deu as boas-vindas com a seguinte frase: “Sejam bem-vindos, vocês
escolheram a pior profi ssão do mundo. Da turma de 65 alunos, talvez uns seis concluam
o curso. Não basta só o talento, é preciso ter vocação, ter disciplina, ter paixão e amor pelo
ofício, caso contrário podem ir para casa”.
Fazer teatro era começar a revelar pensamentos proibidos de serem expostos e, mais
ainda, aprendidos na calada da noite, no silêncio de um desejo muito clandestino.

7

E vieram os professores, Ivone Hoffmann, Eudosia Acuña, Eva Schul, Ivanise Garcia,
Lala Schneider, Fátima Ortiz, Paulo Venturelli, Hugo Mengarelli e tantos outros. Com
eles os teóricos Constantin Stanislavski, Jerzy Grotowski, Bertolt Brecht...
Aprendendo teatro na escola, víamos caminhos da utopia, era preciso colocar em
prática o desejo de transformar ideias em arte. Forma e conteúdo. Tudo precisava ser
experimentado à exaustão: pensamento, expressão, corpo, alma, voz, palavra.
No ano seguinte, nasceu o Grupo Delírio.
Edson Bueno escreveu o texto “Um Rato em Família”, comédia de humor negro, inspirada
nas histórias em quadrinhos publicadas na revista Kripta. Na época, conhecemos Luís
Otávio Burnier, professor da Universidade de Campinas que havia passado na França,
estudando mímica com Etienne Decroux e, ainda, um estudioso obsessivo das técnicas
de Eugenio Barba, e, numa experiência “non stop”, provocou um banho de renovação no
corpo e no espírito do Grupo.
Influenciou o trabalho pelo resto da vida. Com seu sotaque francês, olhava para os
olhos dos atores e dizia: “Vai lá à frente que eu quero ver o teu delírio!”. Pronto! Daí
nasceu o nome da companhia!
Fomos amadurecendo. O ímpeto juvenil foi dando lugar à paixão pela palavra e pela
poesia que nos levaram à Antonin Artaud, Federico Garcia Lorca, Eugéne Ionesco,
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New York por Will Eisner
Rafael Camargo
Acordo e vejo no meu celular uma ligação do amigo Edson Bueno.

98

A ingratidão me afastou de vários e queridos amigos, Bueno está entre um dos mais
importantes dentro da minha experiência na vida e no teatro. Entramos no CPT juntos,
1981, acho. Lembro dele nos testes no Miniauditório, pequenas cenas que eram avaliadas
para que pudéssemos ingressar na escola de teatro. O Edson Bueno já nos brindava com
referências do cinema na época, assistia tudo, um apaixonado pelo cinema, e “teatralmente”
defendia ou destruía os últimos lançamentos. Para os jovens artistas da escola ele era meio
que um selo de qualidade e parâmetro, nos guiando pelo mundo e pela história da filmografi a
mundial. Saíamos das sessões da meia-noite, dos antigos cinemas de rua, apaixonados,
vagando pelas noites frias de Curitiba. Na Rua XV destilávamos veneno e amor sobre as
atuações dos consagrados atores da grande tela.
Já nos primeiros anos da escola de teatro, como diretor e já experimentando sua
dramaturgia, Bueno criou o Grupo Delírio. Nesta época eu participava com algumas trilhas
musicais e sonoplastias que, confesso, eram de muito pouca qualidade... Mas no começo
tudo era permitido... Se passaram 10 anos, já um diretor consagrado em festivais pelo Brasil,
Bueno propõe ao Teatro Guaíra uma montagem inédita baseada no grande artista americano
dos quadrinhos Will Eisner. Uma ousadia. Nunca ninguém havia levado aos palcos Eisner.
Lembro da emoção e tensão das ligações para o americano ilustre, o inglês do Chico Nogueira,
Paulo Biscaia e Maurício Cidade ajudou. Eisner topou, autorizou a montagem, pela fortuna
de 250 dólares de direitos autorais. Agora era preciso convencer a direção do Teatro Guaíra.
Constantino Viaro, presidente na época, um entusiasta do teatro e Mara Moron, como diretora
artística, toparam a empreitada. Seria uma montagem do TCP (Teatro de Comédia do Paraná)
em 1990.
Os testes aconteceram na sala ao lado da cantina da Tia Diva, dentro do Guaíra. E era um
ponto de encontro de quem fazia teatro na época. Fui com um pulôver verde, mas coloquei
ombreiras. O Spirit era forte e eu não... Ganhei o papel. Mais pela amizade e a confiança
deste querido amigo. No final das contas não decepcionei como imaginava... Imprimi um
Spirit e Will Eisner teve por anos uma foto minha em sua sala. Os ensaios na Sociedade
Ucraniana eram de um entusiasmo incrível. Uma grande apreensão pela chegada da cenógrafa
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Rosa Magalhães, na época de cabelos vermelhos, engraçada e carismática, cheia de histórias
divertidas que nos encantavam. As músicas do Celso Piratta chegavam a cada dia, e na voz da
Kátia Drumond davam o tom do espetáculo, coreografadas graciosamente por Eva Schul. As
muitas cenas montadas fora de ordem confundiam os atores. Bueno estava fazendo cinema,
sabia o que estava fazendo. Editava as cenas, recortava, sobrepunha... Parecia que não ia dar
certo. Mas deu, e como deu. O cenário finalmente construído, um edifício de três andares que
ao final do espetáculo se desmontava sob a luz potente do Beto Bruel no Guairinha. Então o
vilão feito por Áldice Lopes morria. Gerhard Shnobble, feito por Joelson Medeiros, que sabia
voar e ninguém acreditava, morreu acertado por uma bala perdida, morreu sem ninguém
saber que voava: poesia de Eisner. O zelador feito por Enéas Lour se suicida traído pelas
trapaças de uma menina moradora do Edifício, que envenenou seu cachorro e amigo. Um
mosaico do cotidiano de um edifício em Nova York lindamente colocado no palco por esse
brasileiro talentoso. A memória nos trai, pois seleciona, vou cometer injustiças com certeza,
mas me vêm Maurício Vogue, Rosana Stavis, Paulo Martins, Silvia Monteiro, Nei Mendes,
Jane Martins, Eliane Karas, Falat, Foca... Quem mais, meu Deus?!...
Agora Kátia Drumond canta, então, a canção final. Spirit segue solitário num beco escuro,
o ciclorama foi levantado e as portas de ferro da Amintas de Barros se abriram no fundo do
palco*. Spirit segue com carros da cidade de Curitiba passando. Spirit de Will Eisner segue
solitário nos becos do Sul do Brasil, até desaparecer no coração da plateia... Aparece, então,
Edson Bueno na minha memória, esfregando as mãos, cheio de entusiasmo, e eu bato palmas,
muitas palmas, cheias de saudade e admiração.

99

Rafael Camargo é ator, diretor de teatro, escritor, cantor e compositor.
* Rafael Camargo descreve o fundo do palco do Auditório Salvador de Ferrante, Guairinha, onde “New
York por Will Eisner” estreou e foi sucesso em Curitiba.

Rafael Camargo no papel de Spirit.
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Esta não é uma história engraçada.
Por favor, não ria...

100

As coisas acontecem muito antes do que na verdade acontecem. O espetáculo
“New York por Will Eisner”, estreado no Auditório Salvador de Ferrante da
antiga Fundação Teatro Guaíra (hoje Centro Cultural Teatro Guaíra) no dia 11
de setembro de 1990 — e que historicamente é a primeira aparição em teatro
do personagem “The Spirit”, de Will Eisner1, o criador das “graphic novels” —,
começou a existir numa quarta-feira de outubro de 1974, quando a Rio Gráfica
Editora2 lançou, no Brasil inteiro e em Curitiba, ao preço de três cruzeiros o
exemplar, um projeto belíssimo, de inspiração nostálgica e de originalidade nunca
mais repetida: a revista Gibi Semanal. Em papel jornal, a cores e preto-e-branco,
formato tabloide 40 cm x 27cm, trazia, em histórias completas e em capítulos,
aventuras com alguns dos maiores ícones das HQs, como Flash Gordon3, Tarzan4,
O Príncipe Valente5, Mandrake6, Dick Tracy7, Homem Elástico8 e outros, além de
tiras também clássicas e modernas, de autores estrangeiros e brasileiros. Eu
tinha então, 19 anos, trabalhava numa firma de representações comerciais, a
“Arnaldo M. Zardo & Cia Ltda”9 e a cabeça cheia de sonhos e fantasias. Já não
tinha idade para tal, mas era sim, ainda, um “piá de bosta”, porque “sonhos e
fantasias” costumam retardar os efeitos do capitalismo no espírito humano, isto
quando não provocam sequelas irreversíveis ! Pois bem, a proposta da editora
1. William Erwin Eisner (1917 - 2005) – Quadrinista americano. Sua biografia está na página 137.
2 Rio Gráfica Editora – Editora fundada em 1957 por Roberto Marinho. Em 1986 adquiriu a gaúcha
Editora Globo e assim passou a chamar-se.
3 Flash Gordon – Herói espacial das histórias em quadrinhos, criado em 1934 por Alex Raymond.
4 Tarzan – Herói selvagem, de origem aristocrata, vivia com gorilas. Criado pelo norte-americano
Edgar Rice Burroughs para a revista All Story Magazine em 1912, tornou-se livro em 1914. Depois
virou personagem de histórias em quadrinhos.
5 O Príncipe Valente – Cavaleiro da Corte do Rei Arthur. Criado por Harold Foster em 1937, para
histórias em quadrinhos.
6 Mandrake – Famoso mágico das histórias em quadrinhos, criado em 1934 por Lee Falk.
7 Dick Tracy – Detetive das histórias em quadrinhos criado pelo cartunista Chester Gould, em 1931.
8 O Homem Elástico – Herói (óbviamente elástico), criado por Julius Schwartz em 1956. Também
conhecido como Homem de Borracha.
9 Arnaldo M. Zardo & Cia. Ltda – Empresa de representações comerciais onde Edson Bueno começou
a trabalhar com 14 anos.
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era lançar um exemplar por semana, nas quartas-feiras, e assim foi, até a edição
de número 40, menos de um ano depois, quando saiu de cena deixando saudade
e dando adeus, defi nitivamente, à era romântica e nostálgica das HQs!
Entusiasmado pelo lançamento – até mais pelo formato do que pelo conteúdo
– comprei e fui apresentado logo de cara a um sujeito chamado Will Eisner e
sua criação máxima: “The Spirit”! A primeira história foi publicada na edição
de número 4 e tinha como título “Primavera”. Fiquei fã do mascarado valoroso,
mulherengo e frágil, que dado como morto, era muito vivo, esperto e morava
num cemitério. Sua identidade secreta? Denny Colt um investigador policial.
Por puro desconhecimento de causa, considerei, de cara, Will Eisner, o maior
desenhista de histórias em quadrinhos que já tinha lido em minha vida, como
se o mundo inteiro já não soubesse disso pelo menos uns vinte anos antes.
Acontece que na edição de número seis, o Gibi Semanal publicou a peça clássica
da dupla Eisner/Spirit, publicada pela primeira vez em 05 de setembro de 1948:
“A História de Gerhard Shnobble”, e eu, realmente, entrei em estado de loucura!
A primeira página da aventura tinha um relato que era a pérola defi nitiva do
existencialismo melancólico de Eisner. Ele alertava:
“Bem, antes de começar a história queremos esclarecer uma coisa... Isto não é
uma história engraçada! Pretendemos fazer apenas um relato sobre Gerhard
Shnobble... começando do ponto em que ele descobriu que podia voar. Por
favor... não ria...” – Will Eisner.

101

As HQs filosofavam e eram repletas de humanidade, doçura e sentimento! O
último quadro, que encerra a dramática história do personagem que podia voar,
nunca mostrou isto para o mundo e nem fez uso desse dom por pura repressão,
travou a minha garganta e até hoje tem incrível significado na minha maneira
de ver a vida e o mundo:
“Então... já sem vida... Gerhard Shnobble despencou rumo ao chão. Mas não chore
por Shnobble... É preferível derramar uma lágrima por toda a humanidade...
Afi nal, pessoa alguma em toda a multidão que viu seu corpo despencar... soube
ou mesmo suspeitou de que, naquele dia, Gerhard Shnobble havia voado!”

A crueldade de Eisner era equilibrada por um olhar amoroso aos seus
personagens trágicos e melancólicos e ainda, com um traço meio cômico e
suavemente crítico, eu tinha a sensação de que ele estava fazendo cinema com
quadrinhos. E estava mesmo! Não foi à toa que Will Eisner foi considerado o Orson
Welles das HQs, pelo inusitado de seus ângulos e pelo uso “cinematográfico”
da luz e da sombra. Hoje as HQs esbanjam movimentos de “câmera”, mas antes
de Eisner, quadrinho era quadrinho e fim de papo! Não posso negar que cinema
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sempre foi a minha maior paixão, então, a partir daí, Will Eisner e seu herói
“The Spirit” viraram uma pequena obsessão! Em 1982 eu entrei para o Curso
Permanente de Teatro da Fundação Teatro Guaíra e, em 1985, passei a trabalhar
na Gibiteca de Curitiba, da Fundação Cultural de Curitiba, aí, convivendo com a
entrada, o almoço e a sobremesa.
A obsessão por Eisner e sua criação passou a ser alimentada diariamente, enquanto
o aprendiz de teatro (eu) começava a imaginar a obra máxima do desenhista máximo,
no palco do Guairinha, sabe-se lá como, nem por quais caminhos! Se não dava para
fazer um filme com o “The Spirit”, então eu faria uma peça de teatro! Como Will
Eisner, e claro — guardando as devidas proporções! — eu era um sonhador!

Se um dia eu virar diretor de cinema, será um diretor de filmes de monstros!

102

Em 1988 eu morava no início da Rua Saldanha Marinho e, com o cachê de
uma interpretação em comercial de TV, comprei a minha máquina de escrever
elétrica, marca Facit1 ! Instalei-a no quarto da empregada e naquele cubículo de
1,5 m x 1,5 m aos fundos da lavanderia, resolvi escrever uma peça de teatro tendo
“The Spirit” como protagonista. Tomado por um desejo ingênuo, mas poderoso
e apaixonado, comecei a trabalhar uma adaptação que fosse, digamos assim, o
primeiro degrau para a escada de um sonho. Já então a Editora Martins Fontes
tinha lançado “New York – A Grande Cidade”, a Editora Abril “O Edifício” e
a Editora Brasiliense “Um Contrato Com Deus e Outras Histórias de Cortiço”,
obras primas do genial desenhista, revolucionário e criador do termo “graphic
novel”, além de ter redefi nido histórias em quadrinhos como “arte seqüencial”.
Will Eisner não era mais apenas o criador do “Spirit”, mas o poeta tragicômico
que lançava mão do traço para dar vazão à sua expressão de humanidade. Não
tive dúvidas de que, enquanto protagonista de sua história, “The Spirit” seria
coadjuvante de Will Eisner no espetáculo que eu pretendia encenar. Era o ano
de 1989 e, madrugada adentro, a máquina de escrever elétrica atormentava
ouvidos alheios com seu tac-tac insuportável e que, com certeza, virava tortura
chinesa, ampliando-se na noite e entrando sem convite, nos apartamentos
vizinhos, interferindo em seus sonhos e pesadelos. Irritava a vizinhança, mas,
sinceramente, aos meus ouvidos era puro Mozart 2 ! Tendo como pano de fundo
“O Edifício” e, como elementos de ligação, as diversas histórias curtas de “New
York — A Grande Cidade”, eu, naturalmente, preenchi a trama com “The Spirit”
e duas de suas aventuras mais emblemáticas: “A História de Gerhard Shnobble”
1. Facit – Empresa multinacional fabricante de materiais de escritório. Fundada em 1922, fechou as
portas em 1998.
2. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) – Compositor austríaco do período clássico, considerado
um verdadeiro gênio.
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e “Plaster de Paris”. Exercício puro de intuição, onde tudo ia acontecendo no
mundo encantado da imaginação, embora não tivesse muita lógica nas palavras
e muito menos na prática da maquinaria teatral. Não era um exercício de
dramaturgia aos moldes clássicos, nem pretendia ser algo parecido com o que
se chama hoje de “desconstrução”. Era um roteiro muito claro e objetivo de uma
direção. Na página 19, por exemplo, eu simplesmente escrevi “Gerhard Shnobble
pula no espaço e... voa!”. Quem lia o roteiro perguntava: “Como você vai fazer
isso?”. E eu: “Sei lá, isso é com o diretor!”. Não demorou muito para a adaptação
ficar pronta. Will Eisner dava tudo de bandeja. Construiu poemas gráficos muito
claros e sucintos e eu pretendia um poema teatral e visual. Entendíamo-nos
à distância sem que, sequer, um soubesse o que o outro estava fazendo. Eu
sabia muito bem o que o meu sonho pedia e, então, imagens e palavras fluíam
naturalmente. Embora tenha a formação clássica de teatro, eu sou um filhote de
Arthur Conan Doyle 1 , Alexandre Dumas 2 , Edgar Rice Burroughs3, Júlio Verne4,
Hergé5, Alex Raymond6 e Burne Hogarth7. Um aprendiz de aventura que, desde
que aprendeu a ler, lia e relia esses escritores nas bibliotecas da Escola Nossa
Senhora da Salete e no Colégio Estadual América, no Bacacheri8. Ainda havia
um outro moleque dentro de mim que era fanático seguidor de todos os seriados
de 15 capítulos. “Império Submarino”, “O Arqueiro Verde”, “O Maravilhoso
Mascarado”, “A Deusa de Joba”, “a Mulher Tigre” e “O Caveira” são apenas alguns
dos títulos que iam acumulando-se no arquivo secreto da minha imaginação,
alguns deles protagonizados pela deusa da minha infância: Linda Stirling 9! No
Curso Permanente de Teatro eu costumava explicar aos companheiros como as
coisas funcionavam comigo: “Amo Ingmar Bergman10, mas na mesma proporção
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1. Arthur Ignatius Conan Doyle (1859 - 1930) – Escritor escocês, criador do personagem Sherlock Holmes.
2. Alexandre Dumas – Dumas Davy de la Pailleterie (1802 - 1870) – No caso, Alexandre Dumas pai
(porque também teve o filho). Escritor francês do século 17, autor de “Os Três Mosqueteiros”.
3. Edgar Rice Burroughs (1875 - 1950) – Escritor norte americano, autor de “Tarzan dos Macacos”.
4. Jules Gabriel Verne (1828 - 1905) – Escritor francês, autor de obras de ficção científica e de aventuras
clássicas como “Viagem ao Centro da Terra” e “A Volta Ao Mundo em 80 Dias”.
5. Hergé – Georges Prosper Remi (1907 - 1983) – Um dos mais famosos desenhistas de histórias em
quadrinhos de todos os tempos, nascido na Bélgica. Em 1929 criou o personagem Tintim, conhecido
no mundo inteiro.
6. Alexander Gillespie Raymond (1909 - 1956) – Desenhista norte americano, responsável pela criação
de importantes personagens de histórias em quadrinhos como o Agente Secreto X-9 e Flash Gordon,
ambos em 1934.
7. Burne Hogarth (1911 - 1996) – Um dos mais famosos desenhistas, para as HQs, do personagem Tarzan
dos Macacos, de Edgar Rice Burroughs.
8. Bacacheri – Bairro na região Nordeste de Curitiba.
9. Linda Stirling, nascida Louise Schultz (1921 - 1997) – Atriz norte-americana, famosa por protagonizar
seriados classe B.
10. Ernst Ingmar Bergman (1918 - 1997) – O mais famoso diretor de cinema sueco. Possui uma fi lmografia
extensa e clássicos como “O Sétimo Selo (1957) “Morangos Silvestres” (1957), “Persona” (1966) e
“Fanny e Alexander” (1982).
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sou um apaixonado pelo Steven Spielberg1 e não sei quem é meu marido e quem é
meu amante!” E ainda, quando as discussões caminhavam para altas teorizações
que envolviam Beckett2, Grotowski3 ou Artaud4, eu não me eximia da palavra,
mas sempre deixei bem claro que se um dia virasse diretor de cinema, seria um
diretor de filmes de monstros, classe B!

Não é lá um Shakespeare...
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Pois bem, adaptação pronta era preciso pensar em ser diretor de teatro e produtor.
Pensar sério porque não seria uma empreitada barata e em 1989 não havia leis
de incentivo e nem mecenas. O sonho tão próximo quando virava dramaturgia,
estava muito longe quando pretendesse ser um espetáculo de teatro no palco do
Guairinha. A primeira tentativa foi um edital nacional da Fiat. Não deu em nada.
Depois, montamos eu e o Áldice Lopes um projeto e o enviamos para o Banestado5.
Lá estacionou, talvez congelado em seu departamento de marketing. E então, no
início de 1990, o Grupo Delírio de Teatro ganhou o Troféu Gralha Azul de Melhor
Espetáculo com a peça “Uma Visita para Frieda”, de Martin Walser6, co-produzida
com o Instituto Goethe de Curitiba e eu, no vácuo, ganhei o prêmio de Melhor Diretor.
Um ano antes, eu tinha ganhado o mesmo troféu como Melhor Autor por “Um Rato
em Família”, e de posse desse aval inesperado, achei (porque para achar ninguém
paga imposto!) que poderia pleitear uma produção do espetáculo pelo Teatro de
Comédia do Paraná7, recém reativado pela direção do Teatro Guaíra. Armado de
um outro projeto fui à sala da diretora artística da Fundação Teatro Guaíra, Sra.
Mara Moron, e depositei em sua mesa o meu sonho. Seus olhos brilharam e já ali, de
cara, vi que, pelo menos nela, eu tinha uma aliada. Caberia a Mara levar a ideia ao
Dr. Constantino Viaro, diretor presidente da Fundação Teatro Guaíra e convencê-lo
a produzir. Convencida de que o espetáculo poderia ser produzido, Mara Moron
tinha um argumento, sacado da manga, que parecia ser imbatível: o Teatro de
1. Steven Allan Spielberg (1946 - ) – Famoso diretor norte-americano. Ganhou dois Oscar como diretor
e seu fi lme mais famoso é “E.T. – O Extraterrestre”, de 1982. Vale registrar que não é o melhor.
2. Samuel Barclay Beckett (1906 - 1989) – Dramaturgo e escritor irlandês, autor da peça teatral clássica
“Esperando Godot”. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1969.
3. Jerzy Grotowski (1933 - 1999) – Diretor teatral polonês e um dos revolucionários da linguagem
cênica. Criou o conceito de “teatro pobre”, que de pobre não tinha nada.
4. Antoine Marie Joseph Artaud, de nome artístico Antonin Artaud (1896 - 1948) – Poeta, ator, escritor,
dramaturgo e diretor de teatro francês. Desenvolveu o conceito de “teatro da crueldade” e sua obra
mais importante tem o título de “O Teatro e Seu Duplo”.
5. Banestado – Banco do Estado do Paraná. Criado em 1928, foi o principal fi nanciador do
desenvolvimento do Estado até 2000, quando foi desestatizado e comprado por outro banco.
6. Martin Walser (1927 - ) – Escritor e dramaturgo alemão. Considerado um dos maiores escritores
alemães do pós-guerra.
7. Teatro de Comédia do Paraná – Nomenclatura que o Centro Cultural Teatro Guaíra utiliza para suas
produções em teatro.
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Comédia do Paraná deveria produzir um espetáculo para os jovens e adolescentes
e nessa categoria “The Spirit” cabia como uma luva. Talvez como se pensasse: “Não
é lá um Shakespeare, mas para os adolescentes seria um belo começo!”. E quanto ao
diretor? “Bem, ganhou uns prêmios, fez espetáculos pequenos, e não é um risco!”.
Além do que, a Mara conhecia bem o teatro de Curitiba e reconhecia o projeto de
diretor que eu representava. Provavelmente os olhos do Dr. Viaro não brilharam
na mesma intensidade e foram impostas algumas condições para que o projeto
seguisse em frente. O primeiro deles era a questão dos direitos autorais. O Sr. Will
Eisner permitiria? Quanto cobraria? Provavelmente uma fortuna! Em quaisquer
circunstâncias, a própria Fundação Teatro Guaíra iria atrás dos direitos, mas o Dr.
Viaro jogou para mim a responsabilidade. Compreensível a resistência oficial, não
era um “teatro” propriamente dito, mas um sonho e de difícil assimilação, já que
nem Will Eisner escreveu algo como “Ser ou não ser, eis a questão”, nem eu tinha
feito um mínimo Shakespeare que, pelo menos, avalizasse minha capacidade de
manobrar com uma grande produção. Os grandes autores ainda não estavam do
meu lado, nem eu tinha, ainda, pedido nada para eles! Saí da sala do Dr. Constantino
Viaro sabendo que teria que primeiro conseguir a liberação, depois então poderia
voltar para uma nova conversa. Atravessei o corredor do segundo andar do Teatro
Guaíra e desci as escadas caraminholando como chegar a Mr. Eisner. E, aqui me
permito uma mera especulação, quase irresponsável, pois imagino que o Dr. Viaro
permaneceu sentado em sua poltrona, calmo e sereno, crente de que tão cedo
ali eu não voltaria e que, pelos caminhos da burocracia, ele estaria livre daquele
pretendente a diretor de teatro querendo fazer histórias em quadrinhos no palco,
ao invés de montar alguma coisa realmente relevante, como um Eugene O’Neill1,
um Brecht2, um Tchekov3 ou um Artur de Azevedo4. Entram em cena três amigos:
Maurício Cidade, Paulo Biscaia Filho e Enéas Lour. O Enéas era um companheiro de
primeira hora, sonhador irresponsável, anárquico das palavras e artista até os ossos.
Eu trabalhava na Fundação Sidónio Muralha5 e ele me visitava frequentemente para
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1. Eugene Gladstone O’Neill (1888 - 1953) – Dramaturgo norte americano. Ganhou o Prêmio Nobel
de Literatura em 1936 e tem, entre suas peças de teatro mais importantes, “Longa Viagem Noite
Adentro”, de 1941.
2. Bertolt Brecht (Eugen Bertholt Friedrich Brecht) (1898 - 1956) – Dramaturgo, poeta e encenador
alemão. Criou o conceito de “Teatro Épico” e tem, entre suas peças de teatro mais importantes, “Mãe
Coragem e Seus Filhos”, de 1939 e “A Ópera dos Três Vinténs”, de 1928.
3. Anton Pavlovitch Tchekov (1860 - 1904) – O mais importante dramaturgo russo. Muitos o consideram o
escritor dramático mais importante depois de Shakespeare. Tem, entre suas peças mais importantes,
“O Jardim das Cerejeiras”, de 1904, e “Tio Vânia”, de 1897.
4. Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo (1855 - 1908) – Dramaturgo, poeta, contista e jornalista
brasileiro. Sua peça mais famosa é “A Capital Federal”, de 1873.
5. Fundação Sidónio Muralha – Fundação sem fi ns lucrativos estabelecida em Curitiba. Dedicada à
literatura infantil, foi criada pela obstetra Helen Anne Butler Muralha em homenagem ao famoso
escritor português Sidónio Muralha (1920 - 1982).
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grandes delírios sobre peças de teatro que ainda seriam encenadas, transformações
cênicas e revoluções artísticas. No quintal ao fundo da Fundação Sidónio Muralha
havia um abacateiro generoso. Por essa época ele estava carregado de abacates
balofos. Subíamos na árvore e ficávamos disputando os frutos com os sabiás,
enquanto viajávamos na ideia de um espetáculo colorido e vigoroso e ainda mais,
na maluquice que era colocar um herói de quadrinhos como protagonista no templo
sagrado do teatro curitibano, que era o Auditório Salvador de Ferrante, o Guairinha.
Se pouco falar do Enéas mais à frente é por medo de redundância, mas ele esteve
ao meu lado, amigo de sonho e ideias, em cada passo na direção dessa aventura.
Uma coisa está sempre ligada à outra e ponto final. Graças ao meu trabalho, anos
antes, na Gibiteca de Curitiba, eu conheci um de seus idealizadores, o arquiteto Key
Imaguire Jr., um dos maiores estudiosos brasileiros de HQs. O Key, logicamente,
conhecia Mr. Will Eisner e não pensou duas vezes quando eu lhe pedi e ele me
forneceu endereço e telefone do grande mestre, em Tamarac, Flórida, nos Estados
Unidos. Na página quatro do programa do espetáculo, pedi que ficasse registrada
em letras bem grandes a dedicatória ao amigo, responsável direto pelo “start” do
sonho. Redigi uma carta simples, romântica, apaixonada, declarando meu desejo
de encenar aqui, em Curitiba, Paraná, Brasil, uma aventura com seu personagem
definitivo: “The Spirit”! Traduzida pelos amigos Maurício Cidade e Paulo Biscaia
Filho, coloquei-a no correio e fiquei esperando a resposta.

Mr. Will Eisner

Brazil, may 25th

My name is Edson Bueno and I am a theatre director here in Curitiba,
in Paraná state, (of course) Brazil. Since a couple of years ago I’ve been
developing a work of theatre research about your SPIRIT, and a since
about six months I’ve been working in another “war”: to convert your
character in a theatre performance. The first sketches were written
and showed to your brazilian friend Key Imaguire, and so the idea
of putting THE SPIRIT, flesh and blood on the stage became a real
obsession…1
(este é apenas o início da carta elaborada por mim e traduzida pelo Maurício Cidade).

1. Brasil, 25 de maio
Sr. Will Eisner
Meu nome é Edson Bueno e sou diretor de teatro aqui em Curitiba, no Estado do Paraná, (é claro)
no Brasil. Há cerca de dois anos venho desenvolvendo um trabalho de pesquisa teatral sobre seu
SPIRIT, e desde uns seis meses atrás tenho trabalhado em outra “guerra”: converter seu personagem
em uma performance de teatro. Os primeiros rascunhos foram escritos e mostrados para seu amigo
brasileiro Key Imaguire, e então a ideia de colocar THE SPIRIT, carne e sangue no palco se tornou
uma verdadeira obsessão…
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A resposta não demorou muito e foi, claro, uma educada recusa. Mr. Eisner, gato
escaldado, dizia que seu personagem estava sendo negociado para estrelar um
seriado de televisão e então não podia cedê-lo para mais nada. Compreensível, já
que três anos antes “The Spirit” debutou num filme feito para a TV, dirigido por
Michael Schultz e tendo Sam J. Jones como Denny Colt, de chapéu e máscara. O
filme era um filmeco, pobre, amador e fajuto. Penso que Mr. Eisner assoprava-se
imaginando que outros amadores no fim do mundo poderiam sapatear em cima
de sua mais sublime criação. A recusa foi mais do que um balde de água fria, foi
um desmoronamento, um terremoto, um nocaute no primeiro round! Lembro
da madrugada desse dia, quase um fracasso, quando desolados e sentados em
uma lanchonete, mastigando lentamente uns hambúrgueres, eu e meu amigo
Mauricio Cidade pensávamos alguma estratégia para voltar à carga. Vimos
o dia amanhecer e não acreditávamos no fracasso. Não era possível dar por
vencida uma batalha que praticamente ainda nem tinha começado. Fato é que
tínhamos o telefone de Mr. Eisner e, à tarde desse mesmo dia, fomos até a sala
da Direção Artística da Fundação Teatro Guaíra, para nova tentativa, levando a
tiracolo outros dois apaixonados: Paulo Biscaia Filho e Chico Nogueira. Disquei
e do outro lado, incrível, fantástico, extraordinário, atendeu Mr. Will Eisner!
Eu disse: “Mr. Will Eisner?”. Ele: “Yes!”. E por não dominar o inglês, transferi
o telefone para que Paulo e Chico dessem fluência à negociação. No meio da
conversa me ocorreu a ideia esperta. Biscaia ao telefone e eu dando a instrução:
“Diga ao Sr. Eisner que não se trata de um espetáculo sobre o Spirit, mas de um
espetáculo sobre Will Eisner e sua obra”. E arrematei: “Spirit é apenas o mestre
de cerimônias necessário porque trata-se da criação apresentando o criador!”.
Assim o querido Paulo Biscaia fez e do outro lado Mr. Eisner amoleceu. Fico
imaginando o gênio de espírito aventureiro e desbravador, Mr. Will Eisner, aos
72 anos, se vendo homenageado num palco de teatro, numa cidadezinha da qual
ele nunca tinha ouvido falar, num estado que ele desconhecia mais ainda, no Sul
do Brasil! Talvez tenha ido a um mapa tentar localizar, sei lá. Deve ter sido um
exercício de modéstia, acompanhado de muita humildade e compreensão. Fato é
que, movido por alguma energia positiva, Mr. Eisner solicitou por escrito, via fax,
uma proposta concreta. Redigimos uma nova carta e, pela agência dos Correios
da Rua José Loureiro, enviei o fax, porque o tal aparelho era ainda uma novidade
e de uso pouco comum. Logo veio a resposta, com a autorização concedida. Mais
uma madrugada insone, agora de comemorações! E eu quero crer, porque a
memória me foge, que deve ter sido regada a vinho e muita gargalhada! Com
o fax recebido de Mr. Eisner preso às garras que eram as minhas mãos, voltei à
sala do Dr. Constantino Viaro, que de imediato me disse que um fax não tinha
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valor legal, seguido da pergunta: “Quanto vai cobrar?”. E eu respondi, ainda
incrédulo: “Duzentos e cinquenta dólares!”. Estava escrito e assinado! O Dr. Viaro
deve ter achado tudo uma galhofa fora de propósito e rebateu que apesar dos
direitos serem mínimos, quase uma doação, a Fundação Teatro Guaíra não tinha
dinheiro para produzir o espetáculo. Ao lado, a diretora artística, Mara Moron,
acreditando em mim como promessa nas Artes Cênicas de Curitiba, misturava
raciocínios e decepções. Não era possível que tivéssemos nadado tanto para
acabar morrendo na praia. Alguma coisa deveria ser feita. Porque o fato mais
poderoso era o de que Mr. Will Eisner tinha autorizado a encenação e desperdiçar
o esforço, isso sim, seria um fracasso. Um fracasso do espírito, mais que tudo!
Alguém na sala, talvez até mesmo o Dr. Viaro, pensou alto: “Só se a Secretaria
de Cultura resolver bancar.” Brilhos em todos os olhos, uma luz no fim do túnel!
O Dr. Viaro lavava as mãos e jogava a batata quente para instância superior. Em
qualquer circunstância ele sairia lucrando. E foi marcada uma reunião com o
Dr. René Dotti, secretário de Cultura do Estado do Paraná, para uma conversa
sobre o espetáculo. Aqui um aparte. Nesta altura dos acontecimentos a Fundação
Teatro Guaíra já tinha produzido alguns espetáculos pelo Teatro de Comédia do
Paraná; entre eles, “Otelo” de Shakespeare1, “Mistérios de Curitiba”, de Dalton
Trevisan 2 e “Galileu Galilei”, de Bertolt Brecht, e estava preparando “As Bruxas
de Salém”, de Arthur Miller3. Nenhum desses projetos precisou do aval do
secretário. Então, eu sabia que estava remando contra a maré. Mas era jovem e
impetuoso e não estava lutando contra ninguém, apenas tentando dar forma a
uma ideia que me parecia muito importante. Importante para quem? Para mim,
oras! E para Mr. Will Eisner. Só nós dois é que tínhamos percebido isso.

Não vão sair por aí dizendo que eu estou favorecendo a cultura norteamericana?
O tempo se encarregaria de disseminar essa importância. Enfim, dia
marcado, estávamos na sala do Dr. René Dotti, eu, o Dr. Viaro e o Enéas Lour,
companheiro de ideias. Na noite anterior, pincel atômico na mão, desenhei um
cartaz gigante do “Spirit”, com pose mítica de herói, punhos cerrados na cintura,
pernas abertas e largo sorriso dominando o nanquim. Serviria para apresentar
o personagem ao Dr. René, caso ele precisasse de apresentações. Homem de
grande simpatia e cultura, amante do teatro, o Dr. René Ariel Dotti poderia ou
1. William Shakespeare ( 1564 - 1616) – Dramaturgo inglês. Dispensa comentários.
2. Dalton Jérson Trevisan (1925 - ) – Escritor curitibano. É por muitos considerado o maior contista
brasileiro e criou personagens célebres como a Polaquinha e o Vampiro de Curitiba.
3. Arthur Asher Miller (1915 - 2005) – Dramaturgo norte-americano. Escreveu “A Morte de um Caixeiro
Viajante” (1949) e “As Bruxas de Salém” (1953), além de ter ficado famoso por ter casado com Marilyn
Monroe.
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não surpreender. Numa ponta da mesa o Dr. Viaro lavava as mãos mais uma
vez e eu iniciei, timidamente como é da minha personalidade, mas apaixonado
como também é, a preleção. Uma conversa de pura magia e loucura. Quando
dei conta de mim mesmo, não estava mais sentado, mas em pé, explicando
com gestos, adjetivos fortes e olhar vibrante, a minha ideia inocente. “O piá de
bosta quer brincar de teatrinho”, deve ter pensado alguém naquela sala. Talvez,
devo reconhecer, não fosse um projeto que aparentasse por suas origens, tanta
profundidade de conteúdo quando aqueles que o Teatro de Comédia do Paraná
produzira ou produziria ainda, mas o que não lhe faltava era originalidade. E
convenhamos, originalidade não se encontra pra vender na banca de bananas da
esquina. Hoje eu sei, fruto da maturidade, mas na época uma simples pedrinha
no caminho parecia a Serra do Mar1! E eu subindo a pé! Finda a explicação, o Dr.
René Dotti também em pé me perguntou: “Não vão sair por aí dizendo que eu
estou favorecendo a cultura norte-americana?”. Pensei: “Como se Arthur Miller,
Shakespeare ou Bertolt Brecht fossem brasileiros!”. Mas eu compreendi o que o
grande homem estava querendo saber. E respondi com um argumento simples
e também o único que encontrei com uma mínima aparência de seriedade: “The
Spirit é um personagem universal e Will Eisner é conhecido e reconhecido como
grande intelectual. Ele não tem, como grande artista que é, uma nacionalidade.
É do mundo todo!”. Meio segundo de silêncio e o Dr. René, sério e moleque,
vaticinou: “Então estamos conversados, vamos fazer!”. Ainda quis mostrar o
cartaz que tinha desenhado e que permanecia intocado ao meu lado, mas ele
disse que não havia necessidade porque estava mais do que convencido. Novo
segundo de incredulidade e o Dr. Viaro entra firme na conversa: “Eu não tenho
dinheiro!”. E eu, mais que rapidamente: “O projeto está no Banestado, eles estão
estudando e fizeram pose de simpatia!”. Mais uma vez o Dr. René Dotti dá sinais
de firmeza: “Está no Banestado? Então o Banestado vai patrocinar. Vamos ligar
para eles agora!”. E assim fez e já não sei dizer como foram feitas as negociações,
mas o Banestado deu um pouco, algum ou todo o dinheiro e a produção do
espetáculo com “The Spirit” deixou, fi nalmente de ser um projeto, para virar
uma realidade que iria estrear dali a alguns meses. A segunda batalha estava
vencida, não menos importante do que todas as outras que ainda viriam.
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New York, New York
Sorriso largo, coração exultante, na sala da Mara Moron pensamos um título
para o espetáculo, já que “The Spirit” tinha sido descartado por Mr. Eisner. E eu
1. Serra do Mar – Cadeia montanhosa da região Leste do Brasil, que se estende de Santa Catarina ao
Rio de Janeiro. No Paraná, a Serra do Mar tem o aspecto de escarpa.
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me saí com “New York por Will Eisner”, um nome estranho, mas que definia uma
homenagem. Até hoje muita gente quando lembra do espetáculo diz apenas “New
York”, quando não saem com um: “Que lindo era o New York, New York!”, como o
título da música de Fred Ebb e John Kander1, imortalizada pelas vozes da Liza2 e do
Frank3! Entrariam em cena agora os personagens do papel: o herói Spirit, o bandido
Macabre, as fatais Plaster de Paris e P’Gell, os trágicos Herman — o zelador, Gerhard
Schnobble e Diva Marta — a cantora de ópera decadente. Eles e mais 82 personagens
que seriam interpretados por 14 atores e uma cantora. Uma empreitada que era coisa
de louco, que era maluquice, pura festa e fantasia. Quem poderia dizer qual seria o
resultado? Quem poderia precisar a qualidade do produto? Quem poderia afirmar
se o trabalho seria puro entretenimento ou grande arte? Que não fizessem a mim
qualquer destas perguntas, porque a resposta seria puro clichê: “Arte, sem dúvida!”.
Mas a grande e secreta verdade é que era simplesmente história em quadrinhos,
que ao invés de ser comprada na banca da esquina, seria adquirida na bilheteria do
Teatro Guaíra. Teria seus detratores, com certeza. Mas a multidão de fãs apaixonados
calaria para sempre as vozes dissonantes e mal humoradas, que decididas, foram
das mais fortes e contundentes.
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Tudo é possível quando se pode voar
Cenários e figurinos seriam criados pela Rosa Magalhães e a iluminação a cargo
de Beto Bruel, dois companheiros de primeira hora. Tinham trabalhado comigo
em “Uma Visita para Frieda”, de Martin Walser, um ano antes e deles eu tinha
aprendido muita, muita coisa. Com a Rosa tinha aprendido que cenário é coisa de
gente grande e inteligente, porque iniciante tem a mania de achar que bom teatro
não precisa de cenário. Com o Beto Bruel, graças à luz, que no caso dele também
é arte, eu perdia, definitivamente, o medo de fazer teatro em palcos grandes. A
sonoplastia seria original, composta especialmente para o espetáculo. Era também
a hora do diretor. Quem tinha feito a adaptação? O menino sonhador, o aprendiz
de cena, o candidato a dramaturgo Edson Bueno. Quem iria dirigir? O candidato
a diretor Edson Bueno. O que é mais difícil? Difícil é ser verdadeiro. “E onde está
a verdade?”, me perguntaram muitas vezes. “Entre o travesseiro e a sua cabeça
na hora em que você vai dormir.” É o que sempre respondi e continuo afirmando.
Voltando à história. Acontece que alguns meses antes eu tinha assistido, também
1. Fred Ebb (1928 - 2004) & John Harold Kander (1927) – Famosa dupla de compositores norteamericanos, conhecidos por musicais da Broadway. Foram indicados ao Oscar pelas canções dos
fi lmes “Funny Lady” (1975) e Chicago (2002).
2. Liza May Minnelli (1946 - ) – Atriz e cantora norte-americana, fi lha única de Vincente Minnelli e
Judy Garland. Ganhou o Oscar de melhor atriz em 1973, pela sua atuação em “Cabaret” (1972).
3. Frank Sinatra – Francis Albert Sinatra (1915 - 1998) – Cantor, ator e produtor. Um dos maiores
cantores de todos os tempos e ícone da cultura norte-americana.
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produzido pelo Teatro de Comédia do Paraná, o espetáculo “Noite na Taverna”,
baseado em Álvares de Azevedo1 e direção do Ademar Guerra2. As músicas
tinham sido compostas pelo Celso Piratta Loch. Nunca tive dúvidas de que ele teria
que compor as do meu espetáculo. Não precisei mais do que uma reunião num
restaurante vegetariano na esquina da Presidente Farias com a Carlos Cavalcanti3,
para que o Celso saísse lendo Will Eisner e iniciássemos o processo de escrever
as letras e compor as músicas. Na minha própria adaptação eu já tinha criado
esboços de letras, cabia ao Celso Piratta refazê-las e transformá-las em música.
O elenco foi escolhido via diversos caminhos e os 14 atores estavam prontos para
o trabalho. Vale registrar que Gerhard Shnobble seria interpretado pelo Ranieri
Gonzalez, que não pôde porque estava envolvido com outra produção. Convidei
então meu amigo de Grupo Delírio, o Luiz Carlos Pazello, que também não pôode
aceitar. Tinha um menino, Joelson Medeiros, que estava saindo do Curso Superior
de Artes Cênicas e por cujo talento eu era encantado, então ele me pareceu perfeito.
Convidei-o, mas os ensaios seriam das 16 até às 22 horas na Sociedade Ucraniana,
na Rua Brigadeiro Franco, e o Joelson tinha um excelente emprego no Tribunal de
Justiça, daí que não podia chegar antes das 18h30. Fizemos um acordo, porque um
grande ator também não se encontra na banca de banana da esquina, e decidimos
que ele ensaiaria só à noite. Gerhard Shnobble também iria pela primeira vez ao
teatro e pela interpretação do incrível Joelson. Inspiração? Rick Moranis e seu
trabalho em “A Pequena Loja dos Horrores”, de Frank Oz. Aliás, esse filme de
1986, foi também minha grande inspiração visual. O Áldice Lopes, companheiro
de vida e de Grupo Delírio seria Macabre, o vilão e mais 10 personagens, a torto
e a direito. E “The Spirit”? Quem faria? Grande dúvida! Não é um personagem
fácil de construir. Pelo menos como eu penso que seja. Uma combinação heroica
de força, ingenuidade e beleza. Acrescenta-se à personalidade um leve toque de
melancolia, ainda assim, salpicado aqui e ali por um espírito cômico e surpreso,
que não me escapava nos quadrinhos de Eisner. Doloroso quando sobe a gola
do capote e abaixa a aba do chapéu, mas engraçado quando arregala os olhos e
se surpreende com as pernas de uma “femme fatale”. Quem faria? Numa tarde
de sábado, eu conversava com o Rafael Camargo em minha casa e levantei esta
dúvida. Falamos daqui, comentamos dali e aquilo que nunca tinha passado
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1. Manuel Antônio Álvares de Azevedo (1831 - 1852) – Escritor brasileiro da escola romântica. É patrono
da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras.
2. Ademar Carlos Guerra (1933 - 1993) – Diretor de teatro brasileiro, nasceu em Sorocaba-SP. Pela sua
batuta importantes espetáculos da cena brasileira foram regidos: “Marat-Sade” (1967), “Hair” (1969)
e “Revista do Henfi l” (1978). Em Curitiba, além de “Noite na Taverna” (1989), montou duas peças
com obras de Dalton Trevisan: “Mistérios de Curitiba” (1990) e “O Vampiro e a Polaquinha” (1992).
3. Rua Presidente Farias e Rua Carlos Cavalcanti – Ruas do Centro Antigo de Curitiba. Neste cruzamento
está o Passeio Público e o restaurante vegetariano não existe mais.
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pela minha cabeça de repente surgiu como uma possibilidade clara e límpida.
A mão do destino! “Você, Rafael! Você não quer fazer “The Spirit”? Deixamos
você um pouco mais alto, fazemos um figurino que deixe você um pouco mais
forte e... Você não quer viver “The Spirit”?”. O Rafael aceitou na hora e numa das
decisões mais acertadas da minha vida, tivemos o mascarado mais poético, teatral
e surpreendente que poderíamos imaginar. O Rafael Camargo sempre foi um
ator de interpretação original e própria, pleno de humor. Emprestando também
uma suavidade infantil à figura, dominava a cena e não dava chances para que se
questionasse sua composição. Não era Hamlet, nem era Shakespeare, mas cabia
ao Rafael o privilégio de, sob uma cortiça de fumaça, na boca de cena, olhar para
o público e dizer: “Onde haverá uma cidade sem paredes que abriguem sua alma,
que abafem seus gritos, que coreografem a dança de sua vida?”.

Necessidade, talento e circunstância

112

Um dia depois da estreia, encontro com o Dr. Viaro nos corredores do
Teatro Guaíra. Eu excitado, vibrante, pleno de sucesso, exclamo: “E então, Dr.
Viaro?”. E ele: “Estranho, aquele sujeito na boca de cena, mascarado, falando
sério. Estranho”. Este salto no tempo cronológico foi apenas para dar um pouco
de molho à narrativa, porque lembranças saltam da memória no momento em
que bem entendem. Então, retornemos aos primórdios. Antes dos ensaios eu e
o Celso Piratta já estávamos envolvidos com as músicas e, para uma delas, eu
não tinha criado o conceito da letra: justo a primeira. Certa manhã, estávamos
o Celso e eu em seu apartamento e eu dizia que essa música deveria ser a que
apresentasse “The Spirit” para o público, já que eu não tinha intenção de perder
um terço do espetáculo contando de onde ele surgiu e como virou o mascarado
que todos imaginavam morto, mas que estava bem vivo, um paladino da justiça!
Nessa mesma reunião eu confessei ao Celso que queria uma cantora negra, que
lembrasse as grandes divas do jazz americano, como Lena Horne1 ou Sarah
Vaughan 2, por exemplo. Mas Curitiba não tinha uma cantora desse estilo. E o
Celso, com a maior naturalidade me diz: “E a Kátia Drumond?” Eu rebato: “Mas
a Kátia canta? Que eu saiba ela é atriz e bailarina”. E o Celso: “Canta e muito!”.
Impetuoso como sempre fui e ainda sou, saí imediatamente do apartamento do
Celso e fui até o Teatro Guaíra na esperança de conseguir o telefone da Kátia
para fazer contato imediato com ela. Quando estou chegando na entrada da
1. Lena Mary Calhoun Horne (1917 - 2010) – Famosa cantora, atriz e dançarina norte-americana,
ativista dos direitos civis, nascida no Brooklyn.
2. Sarah Lois Vaughan (1924 - 1990) – Cantora de jazz norte-americana e uma das grandes cantoras de
música popular do século 20. Sua interpretação de “Good night, my love” é uma das mais lindas de
todos os tempos.
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Amintas de Barros1, quem eu encontro também chegando? A Kátia Drumond!
Parecia alinhamento de planetas! O dedo volúvel do destino! Olho para a Kátia
e atiro: “Kátia, você canta?”. Ela: “Canto”. Eu: “Você não quer fazer New York e
cantar no Guairinha como uma deusa do jazz americano?”. Ela: “Quero!”. E ali
mesmo, na calçada da Rua Amintas de Barros, fechamos o acordo. Enquanto isso
o Celso Piratta escrevia a letra e a música de abertura do espetáculo. Segundo
as suas próprias palavras, a inspiração vinha do próprio Eisner falando de “The
Spirit”: necessidade, talento e circunstância. Eis a letra:
Ele se esgueira
Por esquinas escuras
Por becos tortos
Por bairros suspeitos
De sombra a sombra
Entre prédios ruídos
Entre latas de lixo ele vai
Punhos de aço
Um sorriso charmoso
É musculoso
Um amante imbatível
Misterioso mesmo para os mais íntimos
É implacável perseguindo bandidos
Apesar de morar no cemitério
Ele vive cercado de mulheres
Belas, porém fatais!
Faz amor com todas elas
Deixa todas fissuradas
E umas paradas
Em delírio total
Abandonam pra sempre
O caminho do mal.
(Apenas Dolan, o chefe da polícia, sabe sua real identidade)
Denny Colt!
Foi dado como morto
Em batalha feroz
Contra os gênios do mal
Mas underground
Em Wildwood
Ele segue na luta
Contra os filhos da puta
E os fora lei!

113

1. Rua Amintas de Barros – Rua central de Curitiba, que passa ao lado do Teatro Guaíra. Neste lado
está a entrada dos artistas ao teatro.
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The Spirit!
The Spirit!
Necessity, talent and circunstance
The Spirit!
The Spirit!
A super hero like a feel!
A super hero like so many!
The Spirit!
The Spirit!
Necessidade, talento e circunstância
The Spirit!
The Spirit!
Um super herói como poucos
Um super herói como tantos!
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No palco do Guairinha nos reunimos Beto Bruel, Rosa Magalhães e eu. Contei
como imaginava o cenário: um edifício decadente de dois andares, uma rua,
uma grande porta de entrada, a calçada, bueiros, o meio-fio, hidrantes, postes
de luz, um beco escuro, porque sem beco escuro não tem mistério. Para algum
lugar, fugitivos deveriam fugir, de algum lugar, canalhas deveriam surgir e
também em algum lugar muito escuro, inocentes seriam assassinados. Essa não
seria, embora o riso, uma história engraçada. Expliquei onde Gerhard Shnobble
voaria, vindo preso por um cabo e aço, direto do urdimento1, e ainda mais, que
na apoteótica cena fi nal, tudo deveria desmoronar sob raios, trovoadas, fumaça
e movimento e que o edifício, por força da maquinaria se transformaria num
grande escombro, revelando ao fundo, um telão gigante, a grande cidade, pelo
desenho de Will Eisner. Desenho que ocupava toda a página 85 do livro “New
York – A Grande Cidade”.
E claro, como em tudo, compareceu à reunião o sádico “efeito complicativo”.
Velho companheiro que insiste em me acompanhar até hoje, naquela manhã
apresentou-se como a minha maior dúvida cenográfica. Dúvida porque era 1990,
se fosse hoje, seria apenas o óbvio ululante, resolvido num estalar de dedos. No
espetáculo, tudo acontece fora do edifício, menos uma história: a de Herman, o
zelador que mora num cubículo improvisado com seu fiel cachorro Hugo. A sua
história acontece fora, mas o êxtase, o auge da tragédia acontece na solidão de
seu mísero quartinho. A Rosa Magalhães sugeriu que fizéssemos a ambientação
do quarto internamente, e a parede , naquele ponto, seria translúcida. Quando
o cenário fosse iluminado por trás, a plateia veria o quarto, quando a luz viesse
1. Urdimento cênico – Armação de madeira ou vigas metálicas construídas ao longo do teto do teatro,
para permitir o funcionamento de máquinas e dispositivos cênicos.
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Esboço do cenário criado por Rosa Magalhães.
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de frente, seria uma simples parede no edifício. Mágicas, efeitos e espertezas!
Eu, digno representante da idade da pedra, retruquei: “E isso vai funcionar?”.
Ela: “Vai!”. Eu: “Não tenho certeza”. Ela: “Eu tenho”. Eu: “Então, tudo bem, é
sua responsabilidade”. E seguimos em frente, sem olhar pra trás porque não
queríamos virar estátuas de sal. Sempre duvidei de que realmente aquele efeito
de luz funcionaria e sempre estive preparado para uma solução de emergência
caso o truque não funcionasse. Pois funcionou (e muito bem!) e eu aprendi mais
uma lição com a Rosa Magalhães. Aliás, aprendi também que quando você está
trabalhando com grandes profissionais nunca deve ter medo e muito menos
sentir-se inferiorizado. O que não sabe, se tiver a humildade de assumir, vai
virar grande conhecimento. E quanto a profissionais como a Rosa Magalhães e o
Beto Bruel, nunca tive pudores em olhar para os seus olhos e dizer com a maior
naturalidade: “Não sei como fazer isso. Você tem alguma ideia?”.
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Pois bem, tudo caminhando, começamos os ensaios que deveriam durar
sessenta dias. Vale voltar, para acrescentar uma dose de brejeirice, um dia antes
ao início dos ensaios. Começaríamos numa segunda-feira e no domingo pela
manhã, o Beto Bruel promoveu um churrasco no Círculo Militar do Paraná1. Eu,
que adoro futebol, mas não sei jogar, resolvi me aventurar pelo campo, metido
a boleiro. Claro, no gol, que é o lugar dos pernas de pau em qualquer pelada
que se preze. Lá pelas tantas meu time faz um pênalti. E eu no gol, metido a
heroico. O irmão do Beto Bruel, Sérgio, executivo da Siemens, frio, calculista
e mais do que objetivo posiciona a bola, sedento de gol. E eu no centro do gol,
esperando a patada. Um espírito que passava distraído por ali, disfarçado de
sabiá, sussurrou aos meus ouvidos: “Não pegue, deixa a bola passar!”. Não dei
importância. O fominha toma distância e chuta o petardo. Eu rebati a bola e gol
não foi. Aparente vitória da obstinação, não tivesse quebrado um osso da mão
direita, um tal escafoide, como me disse mais tarde a médica. Direto para um
hospital de fraturas, acompanhado do Enéas Lour, já me imaginava sem poder
falar, porque palavras não conseguem sair da minha boca sem o apoio das mãos.
Radiografia, anti-inflamatório, gesso, pala e a certeza de que nos próximos 40
dias eu viveria com um braço a menos. Então, na segunda-feira um Edson Bueno
em partes, deu a partida aos ensaios, que prometiam árduos, o que não ocorreu.

Escândalo financeiro
O elenco tinha tanta compreensão do que eu queria, que em vinte dias estávamos
com o espetáculo pronto e ensaiado, enquanto em paralelo o Celso Piratta e a
1. Círculo Militar do Paraná – Clube social em Curitiba, criado em 1934 e destinado, como o nome diz,
aos militares e seus familiares
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Kátia ensaiavam as músicas. Quando juntamos tudo, foi uma grande emoção.
Aliás, grandes emoções não faltaram durante os sessenta dias que antecederam a
estreia. Como eu já disse, alguns detratores começaram a aparecer nas sombras,
ratazanamente, vindos de becos escuros, fazendo grande esforço para colocar
areia no meu pão-de-ló. História é história, mas a prudência ensina que nem todos
os coadjuvantes (embora com performances dignas de Oscar!) merecem créditos
na ficha técnica da vida, assim que o próximo relato não tem santo, só milagre.
Pois bem, inocente, comecei a ler num jornal diário uma coluna que,
determinada e cotidiana, se encarregava de transformar “New York por Will
Eisner” um investimento público, num fracasso antecipado e eu, taxado de diretor
iniciante, quase amador e irresponsável, era achincalhado por “gastar” o dinheiro
público “tentando” levar aos palcos uma experiência sem o menor valor cultural
e que, com certeza, resultaria num desanimador fiasco. Cada centavo gasto na
produção era transformado em escândalo financeiro pela coluna do jornal e eu,
pego de surpresa no meio de um furacão de pura maldade, não sabia direito o
que fazer, embora tempo pra pensar tivesse de sobra já que perdia madrugadas
e madrugadas acordado, com insônia violenta. Estava sendo apresentado ao
mundo encantado do humor negro e da competição esganiçada. Em muitos
momentos me senti, no mundo das artes, voltando aos meus tempos de quartel,
o mundo da guerra, quando deveria imperar o companheirismo, mas quem dava
as cartas mesmo eram o preconceito e a inveja. De qualquer modo, a consciência
da minha pureza e da minha honestidade não me protegia da sensação horrível
que revirava o estômago quando abria o jornal pela manhã e via meu nome
destratado publicamente e com impiedosa violência, pela simples razão de que eu
resolvera levar “The Spirit” para os palcos e tinha encontrado gente que confiava
na possibilidade. Inclusive Mr. Will Eisner! Era uma pressão externa incansável!

117

Durante muitos momentos senti vergonha de ter optado pela profissão de
diretor de teatro e oprimido diante de forças que não estavam ao meu alcance.
Eu não podia fazer nada, tinha apenas que continuar ensaiando o espetáculo e
tentar ficar acima das injúrias. Não era fácil! Algum tempo depois, conversando
cara a cara com o jornalista responsável pelos artigos, ele me perguntou: “Qual
a fortuna paga à Rosa Magalhães para vir do Rio de Janeiro fazer o cenário e o
figurino?”. Eu respondi o valor que estava no contrato dela e que era público, já
que tinha saído até em Diário Oficial, e que não fugia nem um pouco ao praticado
no mercado. E ele rebateu: “E por fora, quanto ela recebeu?”. Pois este era o grau
da incompreensão e o nível do diálogo. De qualquer forma, a responsabilidade
pelo resultado era toda minha. Toda a ideia que originara o projeto era minha. A
Secretaria da Cultura, o Banestado e a Fundação Teatro Guaíra tinham depositado
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em mim a confiança que eu, com firmeza de palavras, tinha garantido oferecer.
Quando se fala de arte, esse tipo de pensamento não faz o menor sentido, mas dá
pra dizer que naquela circunstância “eu não podia errar”. E nas minhas noites
de insônia eu me perguntava: “Quanto de acerto e quanto de erro há em ‘New
York por Will Eisner’?”. Amante do cinema, me protegia num outro pensamento
que me servia de anjo da guarda. O de Orson Welles1, sem dúvida um dos dez
maiores gênios do cinema. Ele falava de cinema, mas com certeza eu podia fazer
um ajuste para puxar a brasa para a minha sardinha: “Um filme não é nunca um
relatório sobre a vida. Um filme é um sonho. Um sonho pode ser vulgar, trivial,
disforme ou até um pesadelo. Mas um sonho não é nunca uma mentira.”
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Então, eu seguia em frente. Enquanto os artigos do tal jornalista continuavam
saindo com virulência impiedosa, eu carregava meu sonho em direção ao palco,
acuado, tenso e sinceramente, triste. Faltava pelo menos uma voz madura —
como aconteceu quase um ano depois com o Paulo Autran 2 — que colocasse a
mão na minha cabeça e me desse um apoio. Que dissesse até, que aquilo era
normal (como também descobri com o tempo) e que fracasso ou sucesso não
significavam nada, afi nal o que temos que fazer na vida é o nosso trabalho, da
melhor maneira possível, com a maior entrega. Resultados são conseqüências
que estão além do nosso alcance e compreensão. Mas como ter essa frieza no
centro do furacão? Eu me sentia mesmo era atirado aos lobos. Felizmente havia
um elenco afiadíssimo se entregando de corpo e alma, havia uma produção
profissional que ia confeccionando cenários, adereços e figurinos e havia o Áldice
Lopes e o Mauricio Cidade, nessa altura dos acontecimentos meu assistente de
direção, que me acompanhavam lado a lado e ofereciam mais do que simples
profissionalismo. E havia também, Mr. Will Eisner e sua arte, que refletia também
sobre as adversidades! Então, embora a tensão, estávamos em casa!
Enquanto criávamos cenas na sala de ensaio, que reproduziam fielmente,
seqüências inteiras de quadrinhos de “New York – A Grande Cidade”, uma das
minhas maiores diversões era fotografá-las e mandá-las pelo correio (porque
na época computador, internet, e-mail, WhatsApp e Facebook, eram “coisa do
futuro”), para que Mr. Eisner se sentisse vaidoso com o que íamos fazendo. E,
algumas vezes, ele retornava com uma carta dando suas impressões sobre as
fotos. Era, digamos assim, um descanso no meio da loucura.

1. Orson Welles – nota na página 14.
2. Paulo Paquet Autran (1922 - 2007) – O mais importante ator de teatro brasileiro. Inesquecível! Artista
inteligente e elegante. Sua morte deixou uma verdadeira cratera na cena brasileira.
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Se esse espetáculo for um fiasco...
“New York por Will Eisner” era apenas a minha quinta direção de teatro e então,
que ensinamentos práticos ainda teriam que ser aprendidos, digamos assim, na
marra, para um futuro mais tranquilo, porque senão o projeto de me tornar um
diretor abortaria antes mesmo de florescer. Pois bem. Todo mundo sabe que num
determinado momento do ensaio, depois da primeira fase, quando marcação,
textos e personagens já estão esboçados, inicia-se a segunda fase do processo, onde
tudo deve ser reelaborado e aprofundado. Esse é um tempo difícil e qualquer bom
diretor sabe que deve ter paciência e controle sobre a ansiedade porque é uma fase
delicada, onde qualquer interferência abrupta pode fazer desmoronar um castelo
que ainda é de areia. O ensaio fica tedioso, sem ritmo e repetitivo. Os atores
estão, internamente, construindo seguranças, reafirmando subtextos e subindo
degraus com muito cuidado e inteligência. É quando a verdadeira sensibilidade e
a poderosa intuição começam a dar lugar ao mecânico e o orgânico se mistura ao
técnico com equilíbrio e consciência. O diretor, quando inexperiente, fica ansioso
e não percebe que passada essa fase, virá a terceira, a verdadeira criação artística,
a que é inerente ao teatro: a construção da interpretação com um olho na plateia.
É quando o ator e seu corpo estabelecem os códigos de comunicação. É quando
o verdadeiro teatro vai surgir. Quando o diretor inexperiente interfere, medroso,
nessa segunda fase, a consequência é a de que os atores rompem a conversa
profunda com seus mistérios e saem correndo atrás de velocidade, que nada tem
de orgânica, e “inventam” truquinhos e efeitos que parecem muito inteligentes
e engraçados, mas que não são sinceros, não fazem parte da grande verdade
e impedem que floresça a verdadeira criação artística. Os atores inexperientes
nunca mais se recuperam dessa interferência danosa. Já os veteranos espertos e
inteligentes sabem que a terceira fase virá então, mais à frente, depois da estreia,
durante as apresentações. Ocorre que, até que essa terceira fase chegue, o ensaio
fica muito estranho. Imagine-se então o clima de estranheza, de “fim dos tempos”,
aliado à sombra das matérias do jornal e um diretor triste. Esse era o momento de
“New York por Will Eisner”.
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Realmente foram dias difíceis. E deles eu gosto sempre de pinçar um particular,
que me custou caro. A primeira pessoa a quem mostrei o projeto “The Spirit” foi
a jornalista Lucia Camargo, então presidente da Fundação Cultural de Curitiba.
Ela havia um ano antes aberto as portas do teatro profissional para o meu
Grupo Delírio, indicando-me para o Instituto Goethe que queria co-produzir
“Uma Visita para Frieda”, de Martin Walser. Elegantemente disse que não tinha
possibilidades de produzir o espetáculo via Fundação Cultural, mas sugeriu que
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eu levasse o projeto para o Dr. Constantino Viaro, no Teatro Guaíra. Então, que
sempre esteve muito próxima do processo, principalmente porque acreditava
no meu potencial e eu não iria decepcioná-la. Certo fi nal de semana, esteve em
Curitiba o crítico do Jornal do Brasil, Sr. Macksen Luiz e, por pura boa vontade,
ele foi assistir a um ensaio. Sério e compenetrado, ele viu tudo e foi para o hotel.
Percebi que seus olhos não brilharam uma só vez. Mas afi nal, o que dizem os olhos
dos críticos? Ainda não sabia também. No dia seguinte, pela manhã, lá estava
eu, no saguão do então Hotel Araucária1, para ouvi-lo falar e dar sua opinião. Foi
um sofrimento, porque o Sr. Macksen Luiz não gostou de absolutamente nada!
Algumas cenas, incluindo uma sem um texto sequer, que na página 22 de “A
Grande Cidade” Mr. Eisner chamou de “Em Casa”, quando um jovem soldado
volta para a família e encontra uma garota lendo um livro na escada de entrada,
abraça-se aos pais e resolve sentar-se ao lado da leitora. Nasce ali um suave
apaixonamento. Uma cena simples, doce, lírica e que eu achava tão importante
no espetáculo, quanto Mr. Eisner achou em sua “Graphic Novel”. E sem qualquer
diálogo porque era uma sequência de puro sentimento. Pois o Sr. Macksen Luiz
odiou tanto a tal sequência que não teve dúvidas em me dizer, categoricamente,
que ela deveria ser cortada sob pena de comprometer todo o resto. Eu, que estava
um diretor triste, sabia o que aquela visita do crítico significava: era quase uma
certeza de que, no futuro, os críticos iriam torcer o nariz para o meu trabalho.
Saí do Hotel Araucária não menos triste do que entrei, mas com outra certeza,
a de que não iria modificar absolutamente nada do que tinha planejado fazer.
Não era por arrogância, mas porque tinha consciência de que se não levasse
meu sonho até o fim, me arrependeria amargamente e aí seria tarde porque
existem coisas que não têm conserto. E uma delas é a covardia. O Sr. Macksen
Luiz voltou para o Rio de Janeiro e me deixou ainda mais depressivo do que já
estava. E como existem coisas que, realmente, não têm conserto, desde esse dia,
toda vez que o Sr. Macksen Luiz está na plateia assistindo a um espetáculo do
qual faço parte, minhas pernas tremem, meu coração dispara e eu sei que tenho
que ser maior do que eu mesmo.
Pois nesse mesmo fi nal de semana a Rosa Magalhães estava em Curitiba,
acompanhando a confecção dos figurinos e do cenário. Fomos eu e a Lúcia
Camargo levá-la até o Aeroporto Afonso Pena. Na volta a Lúcia fez a pergunta
fatal, como a espada de um anjo exterminador: “Você tem certeza do que está
fazendo?”. Eu, entre incrédulo e suicida respondo firme: “Tenho!”. Não tinha,
mas disse que tinha. E ela: “Pois é bom mesmo que tenha, porque se esse
espetáculo for um fiasco, você não passa mais nem pela porta do Teatro Guaíra!”.
1. Hotel Araucária – Ver nota de rodapé da página 16.
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E assim ela me deixou na Sociedade Ucraniana, para que eu seguisse em frente
com os ensaios daquela noite. Na manhã seguinte tiraríamos fotografias para
divulgação, o diretor e seu elenco. Em quase todas é possível ver um Edson
Bueno com um sorriso estampado no rosto. Era um sorriso triste, carente,
solitário e decepcionado. Que fazer? Seguir em frente porque estava chegando a
estreia e tudo caminhava. Iríamos para os ensaios do palco e em menos de dez
dias “New York por Will Eisner” estaria estreando para Curitiba e aconteceria o
que publicou o “Estado de São Paulo” em sua matéria sobre a estreia: “O Voo de
Spirit sobre Curitiba”!

Uma homenagem, não uma traição
A adversidade que assumia contornos fantasmagóricos à medida em que a
estreia se aproximava, podia até me tirar o sono, mas não me cegava. Então, que
eu podia ver com prazer imenso, todo o amor e a vibração que o projeto “New
York por Will Eisner” ia provocando por onde passava. Por exemplo, eu havia
convidado Foca1 para fazer a programação visual, porque sempre tive, incrível
admiração por seu traço agressivo, expressionista e peculiar. Ele apresentou um
layout de cartaz que era um choque! Em preto e branco e com muito movimento.
Mas eu achava que não era o caso, porque era Foca demais para pouco Eisner.
Como conversar com um artista tão incrível sobre uma alteração que nada tinha a
ver com qualidade, mas com conceito? Enéas Lour deu a solução: “Explica pra ele
que estamos trabalhando com o maior desenhista de todos os tempos. Temos que
utilizar o seu traço de alguma forma, caso contrário, ao invés de homenagem, poderá
soar como traição!”. Um bom argumento que Foca compreendeu. Combinamos
então que ele criaria um novo cartaz e que a sua ideia seria a capa do programa,
em tamanho oficial americano das revistas em quadrinhos da época: 17 cm x 27
cm. O cartaz era um verdadeiro escândalo! Não parava em lugar nenhum onde
era fixado. Era rapidamente roubado. Um cartaz de teatro que fez história e foi
considerado uma das melhores peças publicitárias do ano. Foca, maroto, usou sim
a figura do “Spirit” dominando 80% do espaço, mas o título “New York por Will
Eisner” ele fez questão de manter com seu traço único e expressionista.
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O programa era uma simplicidade, porque fizemos questão de imprimi-lo em
papel jornal, com capa em couché mais simples ainda. Na contracapa textos do
então governador do Estado, Sr. Álvaro Dias, do então secretário de Estado da
Cultura, Sr. René Ariel Dotti, e do então diretor Superintendente da Fundação
Teatro Guaíra, Sr. Constantino Viaro.
1. Luiz Alberto Cruz, o Foca (1963 - 2018) – Desenhista, ilustrador e quadrinista curitibano.
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A arquitetura de Mr. Eisner
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Três personagens também merecem destaque nessas lembranças pitorescas e
recheadas de açúcar de confeiteiro: os aderecistas de cenário, Leopoldo Baldessar,
Fernando Schimanski e Jota Eme. Silenciosos e secretos, fizeram seu trabalho, quase
fundamental, no silêncio da madrugada e tendo como companhia os gatos e os
morcegos, residentes dos espaços escondidos nas coxias escuras do Guairinha. Isso
sem falar no movimento íntimo das águas do Rio Belém que passa embaixo do palco.
Já tínhamos saído da sala de ensaio e estávamos no teatro ensaiando o espetáculo e
o cenário ia sendo construído dia a dia, junto com as adaptações e as alterações de
cena. Um dos mitos da encenação teatral é o do dia em que a peça sai da sala para
o primeiro ensaio de palco. É um dia terrível. Nada dá certo, todo mundo fica tenso
e irritado e a sensação é a de que todo o trabalho foi perdido e resultou inútil. Vivi
intensamente essa sensação, durante muitos anos de teatro. Hoje não! Hoje me divirto
com esse dia, porque apesar de as evidências dizerem o contrário, sei por experiência,
que em dois ou três dias, mais uma vez, o novo vai dar as cartas e as coisas ficarão,
na verdade, melhores do que estavam. Não era o caso de 1990! Pois bem, durante
o dia os maquinistas do Teatro Guaíra construíam a estrutura do cenário, à noite
ensaiávamos e na madrugada o trio de artistas do detalhe iam, páginas de quadrinhos
de Will Eisner nas mãos, adereçando a estrutura. Trabalhavam da meia noite até às
seis da manhã e era uma experiência verdadeiramente mágica quando chegávamos
para o trabalho da noite e encontrávamos detalhes sutis de janelas, rachaduras de
paredes, escurecimento de objetos, pinturas borradas para parecerem vítimas do
tempo; e ainda equipamentos urbanos curiosos como o hidrante vermelho e o poste
de luz criando forma. O palco do Guairinha ia, vagarosamente, transformando-se
num grande “quadrão” de Will Eisner, longe dos olhos de qualquer pessoa, como
se algum duende milagroso fizesse o trabalho enquanto dormíamos. Brincávamos
que, provavelmente, enquanto Leopoldo Baldessar, Fernando Schimanski e Jota
Eme trabalhavam na madrugada, a plateia do Guairinha estava lotada de fantasmas
de artistas e público falecidos, atentos e ansiosos, doidos para assistirem dali a
alguns dias, os vivos tentando ser eternos pelos caminhos da arte. A arquitetura
do edifício, decadente e humanizada, cuidadosamente desenhada por Mr. Eisner,
ia tomando forma e realidade no espaço. E os grandes materiais de cena? Como
metralhadoras esculpidas em madeira, um telefone público, um muro falso, pichado
com o nome do “Spirit” ou a lápide no cemitério onde Denny Colt fazia de conta
que estava morto. Certo dia, a lápide apareceu para o ensaio. Simplesmente deixada
no palco como se sempre estivesse estado ali. Um trabalho apurado de escultura
em isopor, leve como uma pluma e nada pesada, como deveria ser uma lápide de
verdade. Joelson Medeiros, “o ladrão de túmulos”, ensaiou arrancá-la do chão, como
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se tivesse sido cimentada. Soltava um grito monstruoso e engraçado, que ecoava por
urdimento e coxias1, enquanto as veias de seu pescoço estouravam. Depois fugia para
a coxia, cômico, patético, desajeitado, pronunciando grunhidos incompreensíveis e
carregando a lápide de isopor, fazendo de conta que era um mármore de muitos
quilos. Sob ela um alçapão que se abria com violência e de dentro dele muita fumaça
explodia para o palco. Então surgia “The Spirit”, mítico, espetacular como só um
grande personagem merece e só um grande ator pode criar.
“Boa noite, senhoras e senhores. Perdoem a minha rouquidão, mas há algum
tempo que não saio lá de dentro.
Há um aspecto solitário na vida de todo herói. Ele sai de sua casa, atravessa
o dia lutando contra bandidos, assassinos, gente cruel que percorre o rio do
crime. No fi nal do dia volta para sua casa, a lápide do cemitério. Impregnado
de violência e desumanidade. Substitui então a camisa rasgada por uma nova
e começa tudo de novo.
No número 19 da Avenida Dropsie, Bronx, Nova Iorque, encontra-se O Edifício.
Era um marco, cujas paredes com o tempo foram desgastadas por chuvas de
lágrimas e golpeadas pelos risos. Com o passar dos anos um invisível acúmulo
de dramas rodeou sua base. Certo dia O Edifício foi vendido para um importante
conglomerado de imobiliárias e acabou demolido. Restou apenas em seu lugar,
uma lúgubre cavidade de resíduos e destroços psíquicos. Meses depois, uma
nova torre ergueu-se da cratera e no dia de sua inauguração, além dos seres
vivos, muitos fantasmas estavam presentes. Nessa história o personagem
principal não sou eu, mas O Edifício. Perdoem a decepção, mas esse é o jogo,
pois assim é Mr. Will Eisner.
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Quanto a mim, um mero espectador. Ah! Já ia me esquecendo. Como devem
lembrar eu falei em chuvas de lágrimas, golpeadas de risos e acúmulos de
dramas. Por isso eu gostaria de deixar uma coisa bem clara: essa não é uma
história engraçada. Por favor, não riam...”

E os atores...
Os verdadeiros são surpreendentes. Costumo dizer que um diretor de teatro
quer apenas o óbvio de seus atores. Cabe aos atores oferecer o inusitado. Eugenio
Barba2 disse que aos diretores resta ensaiar e preparar os atores tecnicamente, e só.
Porque em cada um existe um espaço misterioso, inatingível, e quanto a este espaço,
melhor não interferir porque é impossível de ser tocado. Eu ainda não tinha plena
consciência do prazer que é, como diretor, olhar nos olhos dos atores no mesmo
1. Coxias – Espaço situado fora de cena, no qual os atores aguardam sua deixa para entrar em cena.
2. Eugenio Barba (1936 - ) – Diretor, escritor e produtor italiano. Criador do “Odin Teatret”, é figura
de ponta do teatro mundial. Seguidor de Jerzy Grotowski, concebeu o que se chama hoje de
“antropologia teatral”.
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nível, nem de cima pra baixo, nem de baixo pra cima, apenas e sinceramente nos
olhos. Isto aprenderia bem mais tarde. Mas já tinha consciência de onde terminava
o trabalho do diretor e onde começava o do ator. O Áldice Lopes, por exemplo,
era uma aula de disciplina e dedicação. Com seus onze personagens, deliciava-se
em trocar de roupa e fazer e refazer a maquiagem com cuidados de perfeccionista.
Sempre foi o condutor das minhas ações. Quando precisava de ritmo, de energia,
de expressão, colocava o Áldice em cena e relaxava, porque a inteligência dramática
sempre correu solta pelas suas veias. Do Maurício Vogue até hoje, quando dou aulas
de interpretação, uso como exemplo uma orientação que lhe dei e que define sua
perspicácia e conhecimento de teatro. Em determinada cena, ele que fazia o menino
endiabrado da história, deveria contracenar com “The Spirit” sem usar uma palavra
sequer. Olhei em seus olhos e disse: “Maurício, seja podre!”. Mais não foi preciso. Dessa
orientação vulgar ele construiu todo um universo de comicidade. O Enéas Lour, o
anarquista da cena, fazia, também entre outros personagens, Herman, o zelador do
edifício, que apaixona-se por uma garotinha trambiqueira e malévola. Era um amor
criminoso, mas inocente porque não tinha espaço para o sexo. A cena principal dos
dois acontecia quando ele via a menina surgir na escada, enrolada apenas em uma
mínima toalha de rosto fingida que era de banho, recém saída do chuveiro. Herman
ficava sem fala e assim, estático, o Enéas ensaiou durante quase dois meses. Na
estreia ele mostrou o que vinha escondendo, talvez com muito sacrifício. Imagino
que tinha medo que eu, ciumento e inseguro, cortasse a sua invenção. Segundos
antes de a garota aparecer na porta, ele ia enchendo a boca de saliva e quando ela
surgia, sexy e oferecida, ele mantinha-se sim, estático, como no ensaio, mas abria a
boca e a saliva caía em jorros para o chão. Era uma apoteose. Uma mistura cruel de
inteligência e grosseria. A humanidade expressiva de um ator como poucos. O que
era perfeitamente visível era que os atores haviam sim, se inspirado nos desenhos
de Eisner, mas só com eles não se satisfaziam. Aquelas criaturas humanizadas
pelos seus defeitos e não por suas qualidades. Mas defeitos que eram qualidades
porque refletiam a passagem do tempo, o exercício da vida e as dores, lágrimas e
gargalhadas que dão forma à nossa carne escondida por baixo das roupas. Eram
homens e mulheres defeituosos, cheios de rugas, curvados pela coluna vertebral
cansada, com pneus de carne estourando nas cinturas e expressões fortes de quem
defende o pão de cada dia como se fosse o último alimento de suas vidas. Seres
humanos cheios de expectativas que a vida iria se encarregar de destruir. Existências
fabricadas mais pelos fracassos do que pelos sucessos. Suas lágrimas escorriam com
um sorriso no rosto, assim como suas risadas vinham acompanhadas de lágrimas
sentidas. Os atores foram dando outras formas às criações de Mr. Eisner. Alguns,
quase superficiais, pareciam com seu desenho, mas outros, ao sair do plano para a
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terceira dimensão eram diferentes, complexos e cheios de expressão. Na página 34
de “New York – A Grande Cidade”, Eisner descreve com mímica gráfica a tentativa
de um bêbado em se comunicar com um passageiro de metrô. Um ser silencioso, frio
e ausente. O título era “Passageiro Noturno”. Em nosso espetáculo a cena acontecia
em frente ao edifício, como um “sketch” isolado da trama do espetáculo, mas que, em
sua poesia urbana, quase iconizava o todo. Antônio Carlos Falat fazia o passageiro
impassível e Joelson Medeiros o bêbado, pleno de carência, sinceridade e paixão.
Era um poema musical sem música, como pedia Mr. Eisner. E o que começava com
comédia, acabava em melancolia e dor. Meu amigo Beto Bruel assistiu a um ensaio
e achou a cena um tédio. “O compadre vai deixar aquela cena?”. Eu: “Por quê?”. Ele:
“Sei não, acho estranha”. Deixei. Era, em quase todas as sessões, aplaudida em cena
aberta e o Joelson transitava da felicidade, para a indignação, o ódio, a humilhação,
a decepção, a súplica, a vergonha, o cansaço e o tédio, como uma coreografia de
carne e sangue.
Eliane Karas, Paulo Martins, Rosana Stavis, Rosane Egídio, Silvia Monteiro,
Nei Mendes, Jane Martins e Isabel Milani iam e vinham na cena, nunca como
títeres de Mr. Eisner ou meus, mas atores que se entregaram inteiramente à
experiência inusitada e que aprofundavam seus personagens, estivessem em
cena por três “longos” minutos ou apenas alguns segundos. Fizeram de “New
York por Will Eisner” o sublime circo dos horrores.
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Opening night!
E como toda a aventura tem que ter seu momento de maior expectativa, chegou,
finalmente, o dia 11 de setembro de 1990, uma terça-feira, quando numa préestreia, “New York por Will Eisner” ia ser mostrado ao público. Se o leitor não
quiser ler o que vem a seguir, compreendo, porque muito do que vai ser dito pode
soar misticismo, ampliação fajuta de fatos banais. Nenhum problema, já que todo o
relato anterior pode também ter soado. Não custa acalmá-lo. Aconselho, leia, porque
apesar de toda a aparência fantasiosa, tudo o que vai escrito realmente aconteceu.
Sem falsa modéstia, até bem menos do que na realidade. No melhor e no pior.
Então, vamos lá! Confesso que durante os ensaios (difíces!) no palco do Guairinha,
eu transitei com a maior naturalidade entre o lírico, o apaixonado, o prático, o
depressivo e o trágico. Ainda sem contar o santo, mas falando do milagre, pude ouvir
com todas as palavras um colega de classe teatral aproximar-se da diretora artística
da Fundação Teatro Guaíra e exclamar, sem muitos pudores: “Que m...!”, depois de
terminado um dos muitos, longos e cansativos, ensaios de ajuste. Não sei se ela deu
importância para a exclamação e, embora achasse que o amigo tinha exagerado
na dose, não podia deixar de reconhecer que era, afinal de contas, uma opinião e a
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possibilidade de enfiar-me embaixo de uma das cadeiras da plateia, foi seriamente,
levada em consideração. Seria, sem dúvida, uma prova de fogo, o momento em que
as cortinas do Guairinha se abririam para um teatro absolutamente lotado! Tenho
grande admiração por diretores seguros e curiosos com a reação do público por
seus espetáculos. Até acho que faz parte do trabalho, já que fazemos teatro para os
outros. Portanto, a opinião alheia tem que ter alguma importância, senão muita,
caso contrário seríamos uns kamikazes inconsequentes e irresponsáveis. Mas, devo
reconhecer que o pavor costuma ser grande e uma predisposição à Síndrome do
Pânico1 costuma bater à porta sem nenhuma cerimônia. Li uma vez que Antunes
Filho2 não assiste a suas estreias. Sai caminhando pelas ruas de São Paulo ou fica
em casa, não sei. Pode ser apenas uma lenda, gostaria que não fosse, para não me
sentir tão sozinho em meu pânico de estreia. Eu nunca tive coragem de ficar na
plateia, apavorado com a ideia de que alguém, no meio do espetáculo se levante
e vá embora ou que faça um comentário tedioso no meio da apresentação. Luis
Buñuel3 disse que a única coisa que um filme não pode provocar no público é sono.
Tenho a mesma opinião quanto ao teatro, então talvez seja este o meu maior medo
ao dirigir uma peça: que o descuido com a ideia ou o ritmo provoque o tédio, ao
invés de tudo o mais que pode e deve provocar. Daí que nas estreias costumo ficar
nas coxias, só ouvindo o espetáculo, num lugar sombrio, onde não possa ver nem
um rasgo de cena. Um lugar que não me protege de nada, mas me garante um
anonimato mentiroso e falsamente protetor. Sempre achei e continuo achando
que, pela entonação dos atores, pode-se perceber se tudo está correndo bem em
cena. Com “New York por Will Eisner” não foi diferente. Uma pausa fora de hora
pode significar muito, um apêndice de energia num substantivo, também. Então,
o som é mais sincero que a imagem, por mais paradoxal que pareça, garanto que
é uma verdade! Na escuridão daquela terça-feira de estreia, algumas lembranças
me fizeram companhia enquanto eu ainda não sabia se estava escalando o Monte
Olimpo4 ou, espírito inocente, estava subindo os degraus do cadafalso que me
levariam à guilhotina. Uma delas tinha o grande Ademar Guerra como conselheiro.
Durante a fase que antecedeu os ensaios mostrei-lhe o texto adaptado e, na sala da
1. Síndrome do Pânico – Quadro clínico no qual ocorrem crises agudas de ansiedade sem que haja um
estímulo disparador compatível com a intensidade das crises. O indivíduo vive uma variedade de
experiências intensas, desprazerosas e estranhas para ele sem que consiga identificar, a princípio, o
que as desencadeou.
2. José Alves Antunes Filho (1929 - ) – Um dos mais importantes encenadores brasileiros. Sua concepção
de “Macunaíma” (1978) é um marco do teatro brasileiro, tendo influenciado toda a cena nacional
pelos anos que se seguiram.
3. Luis Buñuel Portolés (1900 - 1983) – Diretor de cinema espanhol, naturalizado mexicano, tornou-se
ícone da sétima arte a partir de suas realizações com cinema surrealista. Suas obras mais famosas
são: “O Anjo Exterminador” (1962), e “O Discreto Charme da Burguesia” (1972).
4. Monte Olimpo – Segundo a mitologia grega, a residência oficial dos deuses.
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produção do Teatro Guaíra, ele me disse: “Você está louco! Com essa proposta de
espetáculo você vai ficar refém do cenógrafo e do iluminador!”. Grande mestre! Ele
tinha razão, só que quando o cenógrafo é a Rosa Magalhães e o iluminador o Beto
Bruel a palavra “refém” assume outras significações. E eu acredito que, naquela
aventura, cada um de nós, a seu modo, brincamos todos de sermos Mr. Will Eisner.
O que não quer dizer que não tenha assimilado o ensinamento para os anos todos
que viriam pela frente, ou outro companheiro de coxia. No momento mais crítico
dos ataques do tal jornalista, quando eu, realmente indignado, resolvo reagir com
uma carta mal-humorada e violenta para o jornal e instantes antes de levá-la (em
mãos) à redação recebo o conselho carinhoso de Áldice, dizendo para fazer de conta
que aquilo não estava acontecendo, porque afinal de contas eu deveria ser superior
às calúnias. O livro “Inteligência Emocional”1 ainda levaria pelo menos uns cinco
anos para ser editado então, mãos crispadas, olhos vermelhos e (talvez!) espuma
entre os dentes, eu respondo que infelizmente isto não seria possível. Eu levaria sim
a carta ao jornal e, se fosse o caso, seria este o meu último espetáculo de teatro e,
então, eu abandonaria a profissão, mas que a gota d’água tinha transbordado o copo
e que, feliz ou infelizmente, não iria deixar por menos. Levei a resposta aos ataques
e contra-ataquei com boa dose de grossura, o que provocou uma reunião cara a cara
com o referido, onde combinamos uma trégua. Trégua que ele romperia poucos
meses depois. Mas isso é outra história. E ainda, melodramas à parte, naquele espaço
de quietude das coxias do Guairinha, faziam companhia, com certeza, minha mãe e
meu pai falecidos, porque a solidão era realmente muito grande e eu nunca poderia
imaginar que tudo o que tinha acontecido antes não passava de prólogo, porque
naquele dia eu estaria sendo apresentado de verdade a “essa coisa” chamada teatro
e que ali nascia um diretor de teatro, uma personalidade, e que o meu nome “Edson
Bueno” deixaria de ser um nome qualquer. Enfim, terceiro sinal dado, entra a música,
luz no proscênio2 direto do Guairinha e a Kátia Drumond começa a cantar “The
Spirit”, letra e música de Celso Piratta Loch. Necessidade, talento e circunstância.
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“Ele se esgueira
Por esquinas escuras
Por becos tortos
Por bairros suspeitos...”
Minutos depois, quando Kátia terminou de cantar e a peça realmente iria
começar, a ovação da plateia prenunciava o que viria a seguir.
1 “Inteligência emocional” – Livro lançado em 1995 por Daniel Goleman, que a época era redator de
Ciências no The New York Times.
2. Proscênio – Frente do palco. Um avanço, normalmente em curva, que se projeta para a plateia.
Algumas vezes é móvel, defi nindo o fosso de orquestra quando abaixado.
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Num salto espetacular de tempo, me permito pular para as apresentações a
seguir quando mais de vinte mil pessoas assistiram a “New York por Will Eisner”
e o espetáculo virou uma febre em Curitiba. Alguns fãs chegaram a assistir mais
de vinte vezes, manchetes de jornais falavam de “Um fenômeno no Guairinha” e a
foto estampava as filas que se formavam na bilheteria. Pois bem, o relato daqui pra
frente será durante muitas palavras uma somatória de felicidades, então, se é de
conflito que o leitor precisa, acho bom pular alguns parágrafos. Naquela noite de
pré-estreia, dia 11 de setembro de 1990, pelos bares de Curitiba um ator visitava as
mesas vestido de “The Spirit”. Era o Beto Meira, que de chapéu de aba larga, capote
preto, luvas e máscara, significava o espírito do teatro irreverente que se apossou
da cidade por um tempo delicioso. Aliás, a máscara que o Rafael Camargo usou no
espetáculo foi confeccionada em couro, pelo próprio Beto Meira. E foi uma noite de
glória. Fugidia, como toda glória, mas memorável. Durante toda a minha carreira,
até o momento, tive três apresentações inesquecíveis: em 1985, apresentando “Um
Rato em Família” no Cine Teatro Ouro Verde, no Festival de Londrina; também em
1985, apresentando “O Grande Deboche” num circo lotado, montado numa praça
próxima à Igreja, no Festival de Maringá; e a terça-feira mágica em que “New York
por Will Eisner” foi apresentada aos curitibanos. Pois é, o teatro curitibano usava
máscara e sua história estava sendo contada nas páginas de um gibi!

Tempo de reflexão
Algumas visitas deram o que pensar. Nos tempos em que trabalhei na
Gibiteca de Curitiba, aprendi a admirar o professor Álvaro Moya1, até então
o mais importante e reconhecido estudioso das Histórias em Quadrinhos no
Brasil. Era uma autoridade! Li seus livros, acompanhei seus artigos e ideias e
praticamente decorei sua obra mais importante, o livro “Shazam!”, lançado pela
Editora Perspectiva e que fazia um estudo muito cuidadoso e completo sobre o
assunto. Sabia que pelas suas palavras eu enxergava horizontes mais distantes
quando o assunto era HQ! Então dediquei o espetáculo também a ele e fiz
questão de convidá-lo para assistir “New York por Will Eisner”, em Curitiba. Ele
não pode estar na estreia, mas no primeiro fi nal de semana, desembarcou em
Curitiba e num domingo à tarde, porque a sessão era às 18 horas, eu o coloquei
sentado na cadeira mais cobiçada do Guairinha: a G-7! Explico. O último “bife”
de “The Spirit” era para a plateia. O Edifício, que tanta vida abrigara durante sua
existência, tinha sido demolido pela especulação imobiliária. Nada mais restara
1. Álvaro de Moya (1930 - 2017) – Foi o maior especialista em HQs do Brasil ! Professor da USP, era
ilustrador (fez diversas capas de gibis da Disney no Brasil), escritor, jornalista e produtor de TV. Seu
último livro mostra a amizade e correspondências que teve com Will Eisner. “Eisner/Moya: Memórias
de Dois Grande Nomes da Arte Seqüencial”, foi organizado por Dario Chaves e lançado em 2017.
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dele a não ser escombros e fumaça. “The Spirit”, solitário como todo defensor da
justiça, melancólico e quase soturno, ia até a boca de cena e dizia:
“Onde haverá uma cidade sem paredes, que abriguem sua alma, que abafem
seus gritos, que coreografem a dança da sua vida? Se as paredes protegem
e excluem, por outro lado também não restringem e aprisionam? A que se
destinam, ao amor ou ao ódio? Afi nal, as paredes não são obras da natureza.
Naquele dia, muita coisa triste aconteceu... mas não chorem por Plaster de
Paris, Por Herman... por Gerhard Shnobble... Melhor derramar uma lágrima
por toda a espécie humana... Pois nem uma só pessoa entre toda a multidão que
viu o corpo de Gerhard Shnobble estatelado, soube, ou ao menos suspeitou, que
naquele dia Gerhard Shnooble tinha voado.”

“The Spirit”/Rafael Camargo levantava a cabeça e olhava para o céu, um
acorde belíssimo da música tema era tocado. Ele então fitava o público e dizia:
“Boa noite”!
Virava as costas e enquanto a Kátia Drumond cantava, rasgando-se em jazz,
ele chutava uma pequena lata estrategicamente colocada na calçada do cenário
pelo Maurício Vogue e ia embora pelo beco. Beto Bruel iluminava o profundo do
Guairinha e o corredor que atravessava o prédio do teatro e ia dar até a rua dos
fundos, a Amintas de Barros, tinha o chão molhado e “The Spirit” caminhava
vagarosamente, de mãos no bolso, como pede um gran fi nale. À voz dolorosa
da Kátia ia se sobrepondo um barulho enorme de trânsito e o público tinha a
sensação de que a última porta do teatro estava aberta e o som vinha da rua.
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Acontece que por um ângulo de cena e cenário, apenas a plateia direita podia
saborear toda a caminhada em contra-luz do herói e, ainda mais, o lugar perfeito
para vê-lo, até o fechamento total da cortina, era a poltrona mítica: a G-7, disputada
a tapa! Ali coloquei o grande professor Álvaro Moya, para que ele assistisse o meu
sonho e a minha homenagem. Ele ficou encantado. Conversamos muito depois do
espetáculo e no dia seguinte ele, na minha frente, ligou para Mr. Will Eisner, em
Tamarac, na Flórida e disse-lhe o que eu esperava que ele dissesse: que eu tinha feito
um bom trabalho! Depois eu o levei até o aeroporto e só conversamos mais uma vez,
quando eu o visitei em São Paulo. Alguns dias depois ele publicou uma matéria no
Jornal da Tarde com o título “Spirit sai da HQ: agora é do teatro.” Fez uma matéria
imparcial. Imaginava que ele daria a sua opinião, que no caso, era muito positiva.
Claro, não podia fazê-lo, não era o crítico do Jornal da Tarde. O crítico era outro. Aliás,
meses depois o crítico foi assistir ao espetáculo no Teatro Sergio Cardoso, em São
Paulo. Odiou e expressou a sua opinião sem a menor sutileza, inclusive mandando
que eu fosse aprender como se colocava histórias em quadrinhos no teatro, com a
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diretora Beth Lopes1, que havia dirigido “O Cobrador” de Rubem Fonseca2 para a
Cia de Teatro em Quadrinhos. Nunca mais li esse jornal. No mesmo dia em que o
Jornal da Tarde publicou a tal crítica, uma visita inesperada assistiu ao espetáculo:
Paulo Autran. Ao final, fomos eu, ele e grande parte do elenco jantar na Cantina
C... Que Sabe, em frente ao Teatro Sérgio Cardoso. O Paulo colocou a mão direita
sobre a minha, em cima da mesa e perguntou: “Está feliz?”. Eu respondo: “Mais ou
menos!”. Ele: ”Por causa da crítica do Jornal da Tarde?”. Eu: “Sim”. Ele: “Não fique.
Eu faço teatro há muitos anos e já vivi o que você está vivendo. Sei como dói, mas
também sei que a gente sobrevive. Mas fique feliz porque pouca gente no mundo
realiza seus sonhos!”. Então, uma bandinha italiana veio tocar uma música ao lado
de nossa mesa e serviram comida italiana e cerveja e nos divertimos a noite inteira!
Outra visita importante foi do jornalista Israel do Vale, da Folha de São Paulo, que
veio a Curitiba especialmente para assistir ao espetáculo. Ganhamos uma matéria
de meia página onde o título era “Peça Paranaense Desmascara Selvageria Urbana”.
Israel colocou, claro, diversos “poréns” à encenação e, em boa parte delas, questionou
a simultaneidade de cenas e a interpretação estereotipada de alguns atores.
“Há momentos de evidente congestionamento de atores no palco, em
desnecessárias ações simultâneas. Se, de certa forma, esse artifício pode
imprimir ritmo e agilidade, em contrapartida expõe o risco de facilitar a
dispersão da atenção para algo que não seja o foco central de interesse. Neste
sentido, a segunda cena é particularmente ilustrativa. O numeroso elenco (15
atores ao todo) chega a se desdobrar em 37 personagens. Muitos deles entram e
saem de cena sem consolidar uma função dramática”.
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“Os últimos trinta minutos, que correspondem ao segundo ato, têm um
andamento mais regular e exploram com maior eficácia a integração de
linguagens propostas pelo espetáculo. Servem de suporte também para
distinguir os bons atores dos que se restringem a caricaturas.”

De qualquer forma, conversamos bastante sobre o espetáculo e ficamos quase
amigos, já que o pouco tempo em que ficou em Curitiba mais não permitiu. Não
é preciso concordar, é preciso ser elegante, principalmente quando estão diante,
um do outro, um artista e um jornalista. O fato de “desmascarar a selvageria
urbana” no palco não justifica ampliá-la para as relações profissionais. Quando
fomos a São Paulo com o espetáculo, a Folha de São Paulo destacou “New York
por Will Eisner” como sua recomendação, o que era uma chancela importante
para a credibilidade que levaria público ao teatro. Funcionou.
1. Elizabeth Lopes (1956 - ) – Diretora de teatro gaúcha, radicada em São Paulo e profundamente ligada
aos movimentos de experimentação dos anos 90.
2. Rubem Fonseca (1925 - ) – Escritor brasileiro. Em 2003 venceu o “Prêmio Camões”, a mais prestigiada
homenagem aos escritores de língua portuguesa. Alguns de seus romances são referências para a literatura
urbana: “A Grande Arte”, “Bufo & Spallanzani”, “Agosto” e “Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos”.
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Nunca tive uma relação das mais cordiais com a crítica especializada, mas também
acho, que com raríssimas exceções, ninguém teve. Peter Brook1 explica o crítico e sua
necessidade: “Um crítico é geralmente um homem sincero e honesto, profundamente
consciente dos aspectos humanos de seu trabalho.” E reconhece a importância de
sua existência, afinal, alguém precisa tocar a morte para denunciá-la com coragem,
quando ela insiste em tomar o lugar da vida, que é o teatro. Não dá para negar,
em todo lugar onde os críticos deixam de ser sinceros ou abandonam o navio, a
mediocridade assume rapidamente o controle. Então, não posso deixar de concordar
com o grande mestre. O problema é, ou está, em que algumas vezes a especialização
acaba por ocasionar redução e porque, como os artistas, os críticos são humanos
e portanto, falíveis, apaixonados, passionais e entediados. Sempre conto a história
da estreia de “Psicose – A Comédia”, no Rio de Janeiro, em 1995. Um determinado
crítico estava presente. Fiquei observando sua reação durante o espetáculo inteiro.
Não demonstrou o menor interesse, nem esboçou qualquer sorriso, enquanto ao seu
lado, um teatro lotado se desmoronava às gargalhadas. Em sua crítica (negativa, é
claro!) ele dizia que apenas o Rafael Camargo conseguia extrair um sorriso aqui,
outro ali, com sua interpretação cômica. E eu ficava me perguntando: “Um sorriso
aqui, outro ali? De quem? Já que a plateia gargalhou o espetáculo inteiro e o crítico
não riu de absolutamente nada?”. “Psicose – A Comédia” tinha sim muito a dizer,
embora não fosse tudo e com certeza a observação do “sim” e do “não” ajudaria na
evolução dos artistas envolvidos no trabalho, como também no público interessado,
nem tanto no espetáculo, mas no que diz o crítico em seu espaço no jornal. No
caso de “New York por Will Eisner”, eu buscava compreender o que queriam dizer
alguns críticos como o do Jornal da Tarde ou algumas considerações do Israel do
Valle, mas, sinceramente, muito do que eu queria dizer e o público conseguia captar
com incrível facilidade, eles não conseguiam enxergar. Menos de cinco anos depois,
a palavra “dramático” assumiu outros significados na cena teatral e deu lugar até ao
não-dramático e ao pós-dramático. Artista e público, tendo entre eles um espetáculo
sério e elaborado, conseguiam se entender. Nem sempre a crítica se permitiu tirar
os óculos ou colocá-los. Mas a vida, o teatro, os artistas e o público seguiram em
frente, porque se compreendiam. Voltando a “New York por Will Eisner”. Embora
esmigalhe meu coração, até aceito que se diga que alguns atores aprofundaram
suas interpretações mais que outros, afinal isto sempre aconteceu em pelo menos
95% de todos os espetáculos de teatro que eu assisti em minha vida pelo mundo
afora. E olha que não foram poucos! Mas questões como “função dramática” são
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1. Peter Stephen Paul Brook (1925 - ) – Diretor de teatro e cinema britânico, um dos mais respeitados
profissionais de teatro de nossos tempos. Em 1970 fundou com Micheline Rozan o “Centro de
Pesquisa Teatral”, baseado em Paris desde 1974, que determinou novos rumos para a encenação.
“Marat/Sade” (1964) e “O Mahabharata” (1989) são algumas de suas obras fundamentais.
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e sempre serão questionáveis, porque como disse Clarice Lispector1: “quem só faz
o que entende nunca dá um passo a frente.” No caso da única cena de “New York
por Will Eisner” em que todo o elenco se desdobrava em diversos personagens que
entravam e saiam, a compreensão era óbvia: a função dramática estava em toda
a cena e não em cada personagem particularmente! Esta cena dava, claramente,
para a plateia a percepção da quantidade de vida que acontecia num edifício de
diversos apartamentos (quase um cortiço) e não estava comunicando este ou aquele
personagem, mas o burburinho geral, o todo, que seria particularizado mais à
frente. Não tinha a função de proporcionar mais ritmo ou movimento à cena. Mas
de que adiantaria argumentar com o crítico sobre isso? Ele olharia para sua cara
e naturalmente diria: “É, mas você não passou essa ideia, ficou a sensação de que
a única função de sua cena era criar ritmo e dar movimento.” Porque ele sempre
tem a última palavra. Nasce daí um tipo de jogo de inteligências que, por incrível
que pareça, é muito útil, porque é como se um cuidasse do outro. E quem ganha
é o teatro. Algumas vezes, nessa batalha o crítico vence e o artista perece, mas
devemos reconhecer que à sua sombra muita mediocridade também permaneceu e
permanece distribuindo peças ruins pelos palcos afora. Porque tudo é relativo. Em
todo caso, eu ia cuidadosamente compreendendo como funciona o moto contínuo e
aqui e ali ia adaptando-me, sem que isso representasse necessariamente submeterme a opiniões que não eram as minhas. Na entrega do Troféu Gralha Azul, alguns
meses depois, quando recebi o prêmio de Melhor Direção, o tal jornalista curitibano
quebrou a trégua que tínhamos combinado olhos nos olhos e publicou uma matéria
comparando “New York por Will Eisner” à diversão banal, como “Ghost: Do Outro
Lado da Vida”2, o filme com Whoopi Goldberg que fazia enorme sucesso na época.
Nesta altura dos acontecimentos, eu já estava suficientemente calejado para enviarlhe uma carta resposta das mais desaforadas e até me divertia procurando adjetivos
pejorativos para jogar-lhe na cara, enquanto ele também deveria estar se divertindo,
imaginando que com meia dúzia de parágrafos conseguiria denegrir um trabalho
maravilhoso, embora não fosse perfeito, que tinha nascido da mais profunda paixão
e da maior compreensão de que histórias em quadrinhos eram também uma forma
de expressão artística. E que eu era um artista, quisesse ele ou não!

1. Clarice Lispector, nascida Chaya Pinkhasovna Lispector (1920 - 1977) – Escritora de origem ucraniana
naturalizada brasileira, tendo vindo ao Brasil com sua família em 1922. Escreveu romances, contos,
crônicas e até literatura infantil. Seu romance “A Hora da Estrela” (1977) é um dos mais importantes
da língua portuguesa, responsável pela introdução da personagem Macabéa ao universo mítico da
literatura nacional.
2 Originalmente chamado de “Ghost” (“Fantasma”), é o mais famoso fi lme de Jerry Zucker e foi
realizado em 1990. Traz no elenco Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Recebeu em
1991 o Oscar de “Melhor Atriz Coadjuvante” (Whoopi Goldberg) e “Melhor Roteiro Original” (Bruce
Joel Rubin).
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São Paulo

Cinco Biografias do Teatro Paranaense – página 56

New York por Will Eisner também fez temporada em São Paulo?
Depois de fazer 60 apresentações e atingir uma soma fantástica de 22 mil pessoas em
sua temporada curitibana, New York por Will Eisner fez dez apresentações no Teatro
Sérgio Cardoso, em 1991. Foi impressionante. Eu, o Áldice Lopes e outro grande
amigo, o Maurício Cidade, encaramos essa produção em São Paulo sem qualquer
apoio. No peito e na raça. No caminho, tivemos algumas ajudas importantes, mas
nós é que carregamos o piano. Era um espetáculo muito grande, supercenário, 15
atores. Uma loucura! Colocamos a peça em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso por
dez dias seguidos. Aconteceram algumas coisas impressionantes. No dia em que
chegamos à cidade, chovia a cântaros e era enchente pra todo lado. Entraram em
greve juntos o metrô e os ônibus. A cidade estava alagada. Um caos. Na estreia, o
teatro, com 900 lugares, tinha 27 pessoas na plateia. No último dia eram 500, só com
o trabalho de boca a boca. Não tínhamos dinheiro para pagar mídia ou produtor,
íamos nós mesmos aos jornais. Tivemos uma bela força da Folha de S. Paulo. Foi uma
experiência difícil, quase traumática, mas foi o encerramento do meu espetáculo
mais importante. Não o melhor, mas o mais importante com certeza. New York por
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Will Eisner foi escrito no vento de São Paulo e nunca mais voltará.

“New York por Will Eisner” foi um incrível, maravilhoso, extraordinário
encontro entre artistas e público. Representou uma transformação da cena
curitibana e, de quebra, me transformou num diretor de teatro respeitado. Foram
tantos os acontecimentos decorrentes de suas plateias lotadas que demandariam
muitas e muitas páginas de histórias corriqueiras, curiosas, dramáticas, cômicas
e emocionantes. De alguma forma a cidade tomou para si o espetáculo e tinha
orgulho dele. Como todo artista sonhador, eu tinha vontade de mostrá-lo para outros
públicos. E surgiu a possibilidade de apresentá-lo por dez dias no Teatro Sergio
Cardoso, em São Paulo. Contando a minha história, Ivam Cabral e Marianne Cabral
Baggio escreveram um livro chamado “Cinco Biografias do Teatro Paranaense”1. Na
página 56 eu conto essa que foi a última aventura do espetáculo mais importante da
minha vida. Confesso, não o considero o melhor, mas como é preciso ter humildade
diante da grandeza do universo, reconheço que foi o mais significativo.
1 “Cinco Biografias do Teatro Paranaense” – Livro de Ivam Cabral, fundador e diretor da Companhia
Teatral Os Sátiros, e da jornalista Marianne Cabral Baggio. Foi produzido em 2008 através da Lei
Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. Além da minha biografia, traz as de César Almeida
(1963), Lala Schneider (1926 - 2007), Mário Bortoletto (1962) e de Silvanah Santos (1956 - 2016).
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Duas tábuas e uma paixão...
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Eu estava começando a escrever e dirigir peças de teatro e dessa experiência
em forma de avalanche, tive muitos aprendizados. Entre eles, a percepção do
espetáculo! Muitas vezes acreditamos falsamente que um grande espetáculo,
com muitos atores, cenários opulentos, figurinos exuberantes, luz e som além
da simplicidade, é sinônimo de fragilidade dramática e superficialidade. Não
concordo. Fazer teatro como arte e profissão, buscando reflexão sobre os destinos
dos homens, nunca é superficial. E além disso, oferecer ao público um determinado
grau de exuberância cênica, mais que tudo sempre me pareceu generosidade.
Muitas vezes o oposto desse exercício de grandeza teatral, justificado pela
economia e pela tal simplicidade, nada mais é do que mesquinharia. Realmente,
para que aconteça o fenômeno teatral nada mais é necessário do que um ator
e alguém interessado no que ele tem a dizer. Mas a humanidade perscrutou o
átomo e foi até a lua, então o exercício da subjetividade que é o teatro permite,
sim, grandes voos pela estética. E a cultura do espetáculo não é nem de longe
um defeito, ao contrário, reafirmo, é um gesto de paixão e doação. Como também
comecei a desenvolver uma das minhas maiores felicidades. Pesquisar, trabalhar
e me envolver com autores, nem sempre dramáticos, que sempre amei, como foi
o caso de Mr. Will Eisner e depois: Julio Cortázar1, Clarice Lispector, Fernando
Pessoa2, Oscar Wilde3, Edgar Allan Poe4, Machado de Assis5 e Franz Kafka6.
Fazer do espetáculo um ato de amor às suas grandes artes, também foi uma
experiência de enriquecimento em minha profissão e mais ainda, no exercício
diário de conviver com o outro. Da experiência com “New York por Will Eisner”
1. Julio Florencio Cortázar (1914 - 1984) – Escritor nascido na embaixada argentina em Ixelles na Bélgica,
tem entre suas obras principais “O Jogo da Amarelinha” (1963), “Bestiário” (1951) e “Histórias de
Cronópios e de Famas” (1962).
2. Fernando António Nogueira Pessoa (1888 - 1935) – O maior poeta da língua portuguesa. Nasceu em
Lisboa, Portugal. Escreveu poesias com autoria de heterônimos tão famosos quanto ele próprio: Álvaro
de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Seu poema “O Guardador de Rebanhos”, escrito em 1914
pelo heterônimo Alberto Caeiro, é leitura obrigatória por qualquer pessoa, no mínimo, inteligente.
3. Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (1854 - 1900) – Escritor irlandês, responsável pela escola
literária conhecida como “esteticismo”. Entre outras obras, escreveu a peça de teatro “A Importância
de ser Prudente” (1895), o romance “O Retrato de Dorian Gray” (1890/1891) e o conto “O Fantasma
de Canterville”(1891).
4. Edgar Allan Poe (1809 - 1849) – Escritor norte-americano, considerado um dos precursores da
literatura fantástica, tem em seu crédito algumas novelas policiais como “Os Assassinatos da Rua
Morgue” (1841), e o poema mais cultuado da língua inglesa: “O Corvo” (1845).
5. Joaquim Maria Machado de Assis (1839 - 1908) – Poeta, romancista, dramaturgo, contista e jornalista
nascido no Rio de Janeiro. É uma referência na literatura de língua portuguesa. Muitos (a grande
maioria) o consideram o maior romancista brasileiro. Escreveu os romances “Memórias Póstumas de
Brás Cubas” (1881), “Quincas Borba” (1891) e “Dom Casmurro” (1899), entre outros. O crítico norteamericano Harold Bloom o considera um dos 100 maiores gênios da literatura de todos os tempos.
É um dos meus autores preferidos. Dele fi z as adaptações “Capitu - Memória Editada” (2006), sobre
“Dom Casmurro”, e “Memórias Póstumas + Machado de Assis” (2018).
6. Franz Kafka – Ver página 302.
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tirei a “fórmula” que me recuso, até hoje, a descartar: para fazer teatro é preciso
inquietação, paixão pela beleza e grande afi nidade com Dioniso1. Nietzsche2
apregoa o equilíbrio entre Apolo3 e Dioniso na execução da arte. Concordo
plenamente. Mas se alguém, por alguma razão misteriosa, tiver que prevalecer,
que seja Dioniso. E o deus mitológico, bêbado, irresponsável e sanguíneo gosta
de errar, mais que acertar. Mas errar dionisiacamente é acertar na aventura
da arte e experimentar prazer! Aquele prazer que não passa pela razão, mas
que, fonte da juventude, dá sentido à vida! Descobri também, e ainda bem que
foi no início de minha jornada, que bom mesmo é fazer teatro com os amigos.
Vivemos em Curitiba e, por enquanto, longe dos advogados, o que quer dizer que
nosso teatro em essência, é amador, ou seja, artesanal, movido mais pelo amor
do que pelo dinheiro. Falo do verdadeiro e bom teatro, se bem me entendem!
E assim que precisamos de amigos, muitos amigos, ao lado. Porque aprendi,
já com “New York por Will Eisner”, em 1990, que quando a tempestade chega,
tirando a visibilidade, só os amigos permanecem ao seu lado, comprando a
briga, respeitando o trabalho e buscando, mesmo que com difícil compreensão,
a arte sincera que brota dele. Vale repetir que não considero “New York por Will
Eisner” meu melhor espetáculo. Era obra de vertente pura, nascida num lugar
escondido num morro desconhecido, mas que iria se tornar córrego, depois rio e
fi nalmente inundar a minha vida e a dos que me acompanhavam com teatro de
todos os tipos, de todas as formas, de todas as linguagens. Aprendi com “New
York por Will Eisner” e seu criador, que o bom da arte é fazê-la a favor do que se
ama e para quem se deve amar: o público. E amar o público é ir buscar o melhor
dos grandes artistas e o melhor que você, também um artista, tem para oferecer
e entregar-lhe com generosidade e paixão!
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1. Dioniso – Mitologia Grega. Deus do vinho, das festas, do prazer e do pão. Em resumo, um farrista.
Na mitologia romana é equivalente a “Baco”.
2. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900) – Um dos mais influentes fi lósofos alemães do século XIX,
pensado e repensado até os nossos tempos. Tem como suas obras mais importantes: “Assim Falou
Zaratustra. Um Livro para Todos e para Ninguém” (1883 - 1885) e “O Nascimento da Tragédia no
Espírito da Música” (1872).
3. Apolo – Mitologia Grega. Uma das doze divindades gregas do Olimpo. Representou o ideal grego da
beleza masculina e é o deus da juventude.
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Fac-simile do texto de trabalho de Edson Bueno, com desenho feito por ele e suas anotações de direção.
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WILL EISNER
William Erwin Eisner nasceu em Nova Iorque, em 06 de maio de 1917.
Ingressou no mercado de quadrinhos aos 20 anos, após cursar o “New York
Art Student League”. Na época fundou um estúdio que produziu histórias em
quadrinhos para várias editoras, sob seu próprio nome ou sob o pseudônimo de
Willis Rensie. Uma das revistas que criou foi a Jumbo Comics, em 1938, que trazia
a primeira aventura de uma das heroínas mais populares de todos os tempos:
Sheena, a Rainha das Selvas. Nessa época, Eisner foi o responsável pela criação
de vários heróis, entre eles, O Gavião dos Mares, Tio Sam, Senhor Místico e K-5.
Seu personagem mais importante surgiria em 1940, numa revista distribuída
aos domingos, encartada em vários jornais. Era “The Spirit”, um mascarado que
não possuía superpoderes, mas combatia o crime usando apenas seus punhos e a
inteligência. Na revista, Eisner usava uma técnica muito particular e que, além de
defi nir seu estilo, revolucionou a criação de quadrinhos no mundo: apresentava
iluminação e enquadramentos inspirados no expressionismo alemão. “The
Spirit”, apesar de viver nas sombras, era recheado do mais fi no humor e muita
ironia e é considerada uma das séries em quadrinhos mais importantes de todos
os tempos. Produziu “The Spirit” até 1952.
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Mais tarde, Eisner fundou a “American Visual Corporation”, que produziria
quadrinhos educacionais entre os anos 50 e 70. Depois de 24 anos sem produzir
quadrinhos, propriamente ditos, em 1976, ele publicou “Um Contrato com Deus
e Outras Histórias de Cortiço”, com o qual foi inventado o termo “graphic novel”.
As histórias de “The Spirit” continuaram a ser relançadas no mundo todo,
mas Will Eisner passou a dedicar-se quase exclusivamente a “graphic novels”,
criando títulos respeitadíssimos, entre eles, “O Edifício”, “New York – A Grande
Cidade”, “Um Sinal do Espaço”, “Pequenos Milagres”, “Avenida Dropsie”,
“No Coração da Tempestade”, “O Último Dia no Vietnã”, “O Sonhador” e “O
Complô” (sua última criação). Lançou ainda alguns livros explicando a criação
de quadrinhos e defi nindo o conceito de “graphic novel”, entre eles “Quadrinhos
e Arte Seqüencial” (1985), lançado no Brasil pela Editora Martins Fontes.
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Considerado o artista mais importante das HQs do século XX, Will Eisner
faleceu no dia 3 de janeiro de 2005, aos 87 anos de idade, ainda em plena atividade
criadora.
O prêmio mais importante oferecido anualmente aos profissionais criadores
de quadrinhos no mundo todo leva o seu nome: Troféu Will Eisner!
Em 2008, Frank Miller, também um dos revolucionários das HQs, dirigiu
uma superprodução para o cinema, tendo “The Spirit” como protagonista.
Infelizmente o filme não recebeu acolhida favorável da crítica especializada,
mas representou um esforço visual impressionante na busca de homenagear
Will Eisner, o maior dos inventores de histórias em quadrinhos!
Finalmente, uma observação: na época em que produzíamos “New York por
Will Eisner”, solicitei a ele que me enviasse uma fotografia para o programa do
espetáculo. A foto acima foi a que ele enviou, posando, orgulhoso, de intelectual
em sua biblioteca.
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FRASES DE WILL EISNER
“As escadarias dos prédios são arquibancadas de um estádio, ponte levadiça,
o acesso ao palco, também são poltronas seguras na arena da cidade, para a
gente assistir ao desfile da vida.”
“A cidade grande é, afi nal, uma colmeia de concreto e aço onde as coisas
vivas se aglomeram. Ao longo de suas vidas, depositam os resíduos de sua
existência nas inúmeras latas de lixo que jazem mudas no meio do turbilhão.
Urnas surradas, o repositório fi nal do recheio de ontem.”
“Por que o lixo dos ricos é sempre menor que o lixo dos pobres?”
“Descendo as montanhas da loucura, através dos desfiladeiros da cobiça e
virando-se, corre o rio do crime. Rápida e traiçoeira é a correnteza, emocionante o
curso... mas aqui e ali, pequenas obstruções cortam o fluxo e formam redemoinhos
em cujos turbilhões são colhidos os destroços do submundo. Lá, eles rodarão
indefesos e sem esperança numa corrente rotativa, apenas para desaparecer,
afi nal, no vórtice! Então, no vórtice gritante... ocorre a escolha entre o rápido e o
morto...” – O Vórtice, aventura do Spirit publicada em 1946.
“Eu conto essas histórias sem inibir aquela sensação de espanto que o tempo
e a idade não alteraram. Eu fico imaginando o destino bom ou ruim dos amigos.
Eu fico imaginando o surgimento e a partida de pessoas que conheci e a duração
milagrosa de alianças possíveis.”
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“Por que todas as criaturas da Terra lutam tanto para viver? Por que elas
andam apressadas, fogem do perigo e continuam a obedecer um ciclo natural de
existência, aparentemente em resposta a uma misteriosa força da vida? Então a
questão é por quê? Para quê? Pergunte aos insetos... Talvez eles saibam.”

Sobre as baratas
“Há muitos milhões de anos... Antes do surgimento da familiar figura que
conhecemos como seres humanos... a barata habitou, em grandes números, os
recantos e as frestas da terra(...). Nos séculos seguintes, esses insetos foram
capazes de sobreviver muito depois de outras espécies terem desaparecido!
Enquanto isso, em um curto período de tempo(...). A raça humana se
desenvolveu, afetando o meio ambiente delas extraordinariamente! De maneira
admirável, esses seres eretos combateram e controlaram os fenômenos da
natureza... Eles dominaram ou subjugaram outras formas de vida mais poderosas
do que eles próprios... e, apesar da fome, da doença e de outros desastres como
autodestruição... eles sobreviveram e até aumentaram seu número muitas vezes!
Eles têm, em comum com a barata, uma magnífica força da vida!”
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Página do programa “New York por Will Eisner”. Arte do programa: Foca Cruz.
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FICHA TÉCNICA DO ESPETÁCULO
Adaptação por Edson Bueno, das “graphic novels” “O Edifício”, “New York – A
Grande Cidade”, “Um Contrato Com Deus e Outras Histórias de Cortiço” e das
histórias em quadrinhos “A História de Gerhard Shnooble” e “Plaster de Paris”,
todas de Will Eisner.
A peça teve sua pré-estreia em 11/09/1990, no Teatro Salvador de Ferrante Guairinha, em Curitiba. A estreia ocorreu em 15/09/1990, no mesmo teatro.
Direção: Edson Bueno

Elenco, por ordem alfabética
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Áldice Lopes – Macabre, Benny, Homem da janela, Noivo (1º ato, cena 2), Marido
(1º ato, cena 2), Soldado (1º ato, cena 2), Assaltante (1º ato, cena 4),
Garçom (1º ato, cenas 5 e 6), Homem (2º ato, cena 3), Secretário (2º
ato, cena 5).
Antônio Carlos Falat – Adolfo, Homem com o jornal (2º ato, cena 1), Sr. Gereba,
Vulto (1º ato, cena 1), Marginal (1º ato, cena 2), Desocupado
II (1º ato, cena 4), Criança (1º ato, cena 9), Homem (1º ato,
cena 10), Policial I (2º ato, cena 2), Homem na janela I (1º
ato, cena 2; 2º ato, cena 3).
Eliane Karas – D. Cicciolina, D. Yolanda, Mulher assaltada (1º ato, cena 4),
Mendiga (1º ato, cena 7), Criança (1º ato, cena 9).
Enéas Lour – Herman, Inspetor Guilhotine, Pai do Alvinho, Banqueiro I (1º ato,
cena 3), Espectro (Prólogo), Gilford.
Isabel Milani – Mary, Helen, Mãe do Gerhard Shnobble, Criança (1º ato, cena 9),
Mulher (1º ato, cena 10).
Jane Martins – Diva Marta – a Cantora de Ópera, Mãe do Alvinho, Esposa I (1º
ato, cena 4), Mulher na janela (1º ato, cena 9; 2º ato, cena 3).
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Joelson Medeiros – Gerhard Shnobble, Sr. Levinski, Vulto (1º ato, cena 1), Garoto
(1º ato, cena 7), Homem (1º ato, cena 10), Bêbado (2º ato, cena
1), P.J. (2º ato, cena 5), Rodolfo (1º ato, Cena 2).
Kátia Drumond – Cantora.
Maurício Vogue – Salvator, Marginal (1º ato, cena 2), Banqueiro III (1º ato, cena
3), Garçom (1º ato, cenas 5 e 6), Mendigo (1º ato, cena 7).
Nei Mendes – Escovinha, Alvinho, Marginal (1º ato, cena 2), Desocupado III (1º
ato, cena 4), Garçom (1º ato, cenas 5 e 6), Namorado (1º ato, cena 10).
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Paulo Martins – Fuinha, Policial (1º ato, cena 2), Cantor (1º ato, cena 2), Pai do
Gerhard Shnobble, Desocupado I (1º ato, cena 4), Homem (1º
ato, cena 10), Policial II (2º ato, cena 2), Homem na janela II (1º
ato, cena 2; 2º ato, cena 3).
Rafael Camargo – Spirit, Banqueiro II (1º ato, cena 3), Criança (1º ato, cena 9).
Rosana Stavis – Plaster de Paris, D. Rizolina, Velhinha (1º ato, cena 2). Moça do
livro (1º ato, cena 2).
Rosane Egídio – Rosie, Noiva (1º ato, cena 2), Mulher na janela (1º ato, cena 2; 2º
ato, cena 3).
Silvia Monteiro – P’Gell, Moça da carta (1º ato, cena 2), Esposa II (1º ato, cena 4),
Criança (1º ato, cena 9), Namorada (1º ato, cena 10) Esposa II (1º
ato, cena 4) Mulher do cigarro (1º ato, cena 7).
Assistente de Direção – Maurício Cidade
Cenografia e Figurinos – Rosa Magalhães
Iluminação – Beto Bruel
Direção musical, composição e sonoplastia – Celso Piratta Loch
Coreografia – Eva Schul
Maquiagem – Áldice Lopes
Assistente de Cenografia – Enéas Lour
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Assistente de Figurinos – Nei Souzah
Assistente de Iluminação – Nádia Moroz Luciani
Adereços de Cenário – Leopoldo Baldessar, Fernando Schimanski e Jota Eme
Máscara do Spirit – Beto Meira
Operador de Sonoplastia – Paulo Fernandes
Operador de Luz – Wilson Mendes Pinheiro e Nádia Moroz Luciani
Contra-Regra – Miguel Esposito
Maquinistas – Hélio Fogaça e Alfredo Bodin
Camareiras – Rosa Maria e Iracema Franco
Criação cartaz/programa – Luiz Alberto Cruz (Foca)
Diagramação e Arte – José Vitor Citt
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Fotos – Chico Nogueira
Produção – Warly Martins Ribeiro e Mario Trojan
Assessoria – Alejandra Saiz Sampaio, Fabiane Biazus e Wilame Fernandes
Execução das músicas e trilha sonora:
Celso Piratta Loch – Teclado, flauta, guitarra, percussão e voz
Kátia Drumond, Rosana Stavis, Rafael Camargo e Celso Piratta Loch- Vozes
Alfredo Amaral – Órgão hammond
Jeff Sabbag e Hertjo Ojuara – Piano
Orlando Comandulli – Sax tenor
Paulo César Filho (Data Som) – Gravação e mixagem do vocal em B.G.
Produção: Fundação Teatro Guaíra – hoje, Centro Cultural Teatro Guaíra.
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PREMIAÇÕES
Em 1990, o regulamento do Troféu Gralha Azul impedia que espetáculos
produzidos pelo Teatro de Comédia do Paraná concorressem ao prêmio de
“Melhor Espetáculo” do ano.
Assim que a comissão resolveu não indicar nenhum espetáculo nessa categoria.
Da mesma forma, profissionais não-residentes no Paraná não podiam concorrer
em suas categorias.
Melhor Diretor – Edson Bueno
Melhor Ator – Áldice Lopes
144

Ator Revelação – Joelson Medeiros
Composição Musical – Celso Piratta Loch
Melhor Iluminação – Beto Bruel
Menção honrosa a Rosa Magalhães pelo cenário.

O ESPETÁCULO TEVE AINDA AS SEGUINTES INDICAÇÕES:

Melhor Ator- Rafael Camargo
Melhor Ator Coadjuvante- Maurício Vogue
Melhor Sonoplastia- Celso Piratta Loch
Melhor Maquiagem- Áldice Lopes
Revelação- Kátia Drumond
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Cartaz original da peça, criado por Foca Cruz. Exemplar da Casa da Memória, da Fundação Cultural de
Curitiba.
145
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Edson posa com o livro “Quadrinhos e Arte Sequencial”, de Will Eisner. Foto de Chico Nogueira para divulgação, tirada
no Guairinha.

147
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Ilustração de Foca Cruz utilizada como capa do programa. Esta seria a ilustração do cartaz.
148
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Quatro páginas do programa que apresentam o elenco. Arte de Foca Cruz e fotos de Chico Nogueira.
149
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Acima: a página d
do programa com a equipe técnica. Abaixo:
b
primeiro esboço com a relação dos atores e personagens,
que pertenceu a Maurício Cidade, assistente de direção. Neste esboço – são 4 páginas ao total-, há diversas alterações
e traz ainda o nome dos atores Luiz Carlos Pazello e Christiane Gomes, que não chegaram a participar da peça.
150
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Nesta página e nas duas seguintes: “O Edifício”. Desenhos para cenário de Rosa Magalhães

151
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Desenho de figurino de Rosa Magalhães. Acima: “The Spirit”, P´Gell e Macabre. Abaixo: Moça do livro. Soldado
e D. Cicciolina.
154
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Mais desenhos de Rosa Magalhães. Acima: Inspetor Guilhotine, Plaster de Paris e Bêbado. Abaixo: Herman, a Mulher
da carta e o Homem do jornal.
155

Previa-Livro_final.indd 155

01/04/2019 14:47:26

Kátia Drumond como a Cantora: “Necessidade, talento e circunstância”.
158

Previa-Livro_final.indd 158

01/04/2019 14:47:40

Rafael Camargo como “The Spirit”: “Esta é uma peça de teatro sobre todos nós”.
159
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“The Spirit”: o herói de Will Eisner.

160
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Macabre: a personificação do Mal.

161
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Habitantes de O Edifício, a comentar da janela. Acima: Áldice Lopes e Jane Martins.
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Joelson Medeiros e Rosana Stavis. Nesta cena: Sr. Levinski e D. Rizolina.

163
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Personagens cotidianos retratados por Will Eisner. Acima: idoso interpretado por Joelson Medeiros. Abaixo: Mary
e Benny, interpretados por Isabel Milani e Áldice Lopes. O personagem Benny seria incluído por Edson durante a
montagem do espetáculo, não figura no texto original. E abaixo, à direita: Adolfo, interpretado por Antônio Carlos Falat.
“Mary, vou esperar por você”.
164

Previa-Livro_final.indd 164

01/04/2019 14:47:56

Acima: Nei Mendes e Maurício Vogue como Alvinho e Salvator. Abaixo: a mãe de Alvinho, interpretada por Jane
Martins, para o filho: “Alvinho, você vai estudar ou quer que eu te dê uma surra!”.

165

Previa-Livro_final.indd 165

01/04/2019 14:48:00

Salvator e Alvinho observam o beijo dos recém-casados, antes de entrarem no Edifício. Áldice Lopes e Rosane Egidio
como recém-casados.

166
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Os habitantes de O Edifício. Acima: D. Rizolina (ao fundo), e D. Cicciolina, interpretadas por Rosana Stavis e Eliane
Karas. Abaixo: Joelson Medeiros e Isabel Milani como Rodolfo e Helen. Rodolfo: “Eu quero o divórcio”.
167
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O Soldado é recebido pelos seus pais. Ao fundo, a Moça do livro.

170
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Acima: o Soldado e a Moça do livro desenhados por Eisner. Abaixo: a mesma cena reproduzida sem diálogos por Edson
Bueno. Um momento de poesia e amor em New York.
171
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Os banqueiros e Gerhard Schnobble. ”A partir de hoje, Gerhard Shnobble, considere-se promovido ao posto de vigia
noturno do banco !”.
172
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Joelson Medeiros interpreta de forma inesquecível Gerhard Shnobble. Inspiração em Rick Moranis.
173
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“Gerhard Shnobble não é mais um fracasso. Agora ele lembra que pode voar. Voar, voar, voar !!!”
174
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Paulo Martins e Nei Mendes como Fuinha e Escovinha: os assistentes de Macabre.
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Silvia Monteiro e Áldice Lopes como P’Gell e Macabre: a “femme fatale” e o chefe do crime.
176
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P’Gell: elegância e dissimulação a serviço de Macabre.
177
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Inspetor Guilhotine (Enéas Lour) conversa com Spirit (Rafael Camargo). Spirit: “Quando o senhor me ligou, ao invés de
Dolan, desconfiei que fosse algo pessoal e não um complexo caso policial”.
178
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Rosana Stavis e Rafael Camargo são Plaster de Paris e Spirit. Enquanto dançam, ele diz: “Não se faça de santa ! Vou
contar a verdade a M’sieu Guilhotine ! “.
179
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Rosana Stavis canta: “Eu sou Plaster de Paris. O encanto de Mont Martre. Quando grudo no meu homem, sou como
cimento”.
180
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Acima: O Inspetor Guilhotine bebe, derrotado. Abaixo: a Cantora entoa um blue sobre o fracassado Gerhard
Shnobble.
181
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Macabre: “O Spirit está investigando a minha vida. Sua mãe sabe de mim ?”

182
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Macabre e seu bando em ação e a aparição de Spirit.
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Nas fotos acima: a Cantora de Ópera e seu Amante, interpretados por Jane Martins e Paulo Martins. Abaixo: Silvia
Monteiro, Maurício Vogue, Eliane Karas, Antônio Carlos Falat, Rosane Egídio e Isabel Milani são as crianças, que
brincam diante do Edifício.
184
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O Edifício e seus moradores a ver da janela a vida passar.
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O Edificio. A frente: Dona Yolanda, sua sobrinha Rosie e um policial.
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Acima: Rosane Egídio e Eliane Karas como Rosie e Dona Yolanda, sua tia. Abaixo: Dona Yolanda fala a Herman,
interpretado por Enéas Lour: “Minha sobrinha não consegue tomar banho frio. Quer que ela morra de pneumonia” ?
187
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Enéas Lour como Herman. O personagem grotesco baba seduzido por Rosie, a sobrinha de Dona Yolanda.
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A sequência da luta entre Spirit e Escovinha, na qual Spirit torna-se refém de Macabre.

189
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Macabre: “Plaster, minha pombinha! Já que cometeu o erro de trazer Spirit até aqui, é você quem vai matá-lo !”
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Traição e morte entre Macabre e Plaster de Paris.
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Acima: o Bêbado e o Homem do jornal. Cena aplaudida de Joelson Medeiros e Antônio Carlos Falat. Abaixo: o Bêbado
e os bandidos Fuinha e Escovinha.
192
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Nas fotos acima: sequência da cena entre Rosie e Herman, interpretados por
Rosane Egidio e Enéas Lour. Na foto abaixo: ela conta sua estória a tia e ao policial.
193
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Acima: cena de afeto entre Spirit e P’Gell. Abaixo: Gerhard Shnobble voa, quando é atingido por uma bala perdida de
Escovinha.
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Policiais retiram o corpo de Gerhard Schnobble sob o olhar de Spirit.
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Spirit: “Onde haverá uma cidade sem paredes, que abriguem sua alma, que abafem seus gritos, que coreografem
a dança de suas vidas ?”. Na página ao lado, a cena final. No Guairinha a visão perfeita era da poltrona G-7.
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Carta de Will Eisner para Edson Bueno, enviada ao Teatro Guaíra. Eisner mostra seu interesse em ter mais fotos da peça,
elogia a Gustavo Hartel pelas fotografias, pede a Edson que não escreva em português e, ao final, agradece a Edson pelo
“contínuo interesse” em seu trabalho.
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NEW YORK POR WILL EISNER
Adaptação para o teatro das histórias do SPIRIT e dos livros “NEW YORK- A
GRANDE CIDADE”, “O EDIFÍCIO” e ‘UM CONTRATO COM DEUS”, todos
escritos e desenhados por Will Eisner.

Peça em dois atos
201

PERSONAGENS
SPIRIT
MACABRE
ESCOVINHA
FUINHA
P’GELL
GERHARD SHNOBBLE
PLASTER DE PARIS
HERMAN, O ZELADOR
CANTORA
E mais: Rosie, Dona Yolanda, Salvator, Alvinho, Inspetor Guilhotine, pessoas de
rua, inquilinos do Edifício, etc...
O personagem Antonio Tonatti aparece neste texto original. Mas foi suprimido por Edson Bueno,
quando da montagem da peça em 1990.
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Prólogo
(A cantora apresenta Spirit!)*
Ele se esgueira por esquinas escuras
Por becos tortos, por bairros suspeitos
De sombra a sombra
Entre prédio ruídos, ele vai.
Punhos de aço, um sorriso charmoso
É musculoso, um amante imbatível
Misterioso mesmo para os mais íntimos,
É implacável perseguindo bandidos!
Apesar de morar no cemitério
Ele vive cercado de mulheres
Belas, porém fatais!
Faz amor com todas elas.
Deixa todas fi ssuradas.
202

E umas paradas, em delírio total
Abandonam pra sempre o caminho do mal.
Denny Colt!
Foi dado como morto
Em batalha feroz contra o gênio do mal
Mas, underground
Em Wildwood
Ele segue na luta
Contra os fi lhos da puta
E os fora da lei!
The Spirit! The Spirit!
Necessidade, talento e circunstância!
The Spirit! The Spirit!
A superior like a few
A superior like so many!
The Spirit! The Spirit!
*Letra de Celso Piratta e Edson Bueno. Música original de Celso Piratta
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1º ATO
CENA 1
Spirit sai do túmulo
(Tempestade, relâmpagos, trovões. Entra um homem de capa, luvas, chapéu
em total penumbra e fala com voz rouca: “Ladies and gentlemen, we proudly
present Will Eisner’s The Spirit!”. Um canhão seguidor ilumina dois vultos
obscuros que arrombam uma sepultura com pás e picaretas. Ao fundo, a lua
cheia. Ao se verem descobertos pela luz, eles fogem macabros. O canhão aponta
outra sepultura. Lá mora “The Spirit”. Som de lápide se abrindo... De dentro
surge “The Spirit”.)
SPIRIT – (Dirigindo-se ao público) – Boa noite, senhoras e senhores. Esta é
uma peça de teatro sobre todos nós. E é também uma história de crimes.
Nesta peça o personagem principal não sou eu, mas um edifício. Durante
80 anos este edifício permaneceu ereto na intersecção de duas grandes
avenidas. Ele era um marco, cujas paredes foram desgastadas por chuvas
de lágrimas e golpeadas por risos. Com o tempo, um invisível acúmulo de
dramas rodeou sua base. Certo dia, o prédio foi demolido. Em seu lugar
restou apenas uma lúgubre cavidade de resíduos de destroços psíquicos.
Meses depois, uma nova torre ergueu-se da cratera. E no dia de sua
inauguração, além dos seres vivos, muitos fantasmas estavam presentes.
Hoje esses fantasmas estão aqui, de volta, para recriar para vocês a
verdadeira história de uma cidade. São fantasmas, já morreram há muito
tempo, mas se parecem com pessoas com quem convivemos todos os dias,
mesmo que não tenhamos trocado uma só palavra com elas em toda a
nossa existência. Ah! Ia me esquecendo. Como devem lembrar-se, falei de
chuvas de lágrimas, golpeadas de risos e acúmulo de dramas, por isso
quero deixar uma coisa bem clara: essa não é uma história engraçada.
Portanto, por favor, não riam... Começamos nossa fantasmagórica história
numa tarde, de um dia sujo, barulhento e hostil!
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(Tiros e sirene de polícia!)
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CENA 2
O Grande Edifício
(Cena frenética e rápida. Os diversos personagens que moram, transitam,
passam pela frente do edifício, serão apresentados com frases, letras de músicas,
danças, mímicas, pequenas situações tristes, engraçadas, ou simplesmente
rotineiras e vulgares. Tudo num ritmo vertiginoso e intermitente.)
SPIRIT – (Apontando para diversos bandidos armados) – Pare aí, Macabre!
MACABRE – (Com uma arma na mão) – Sai fora, Spirit! Sai fora ou eu te
apago!
SPIRIT – Você vai ter que soprar mais forte que isso pra me apagar,
Macabre!

204

(Macabre atira no Spirit, que cai ferido. Os bandidos (Macabre, Escovinha e
Fuinha) fogem. Um homem (Antonio Tonatti), com um violino, aproxima-se
dele.)
TONATTI – Quer algum tipo de ajuda, senhor?
SPIRIT – Onde é que eu encontro uma cabine telefônica?
TONATTI – (Apontando com a baqueta do violino) – Ali, senhor.
SPIRIT – Obrigado.
(Spirit se levanta com dificuldade, apanha o chapéu caído, quando uma
mulher – P’Gell – se aproxima e apanha o chapéu antes. Entrega-lhe. Segue
seu caminho e o Spirit ainda tem tempo de assoviar. Tonatti vai até seu ponto
de todos os dias e começa a tocar seu violino.)
D. CICCIOLINA – (Bobs no cabelo e robe surrado, aparece na janela com um
tapete molhado nas mãos) – Ei, D. Rizolina, sua planta está pingando em
cima do meu tapete!
D. RIZOLINA – (D. Rizolina, surgindo na janela acima) – Também não precisa
gritar, D. Cicciolina. Isso não é nada comparado ao seu marido cantando
“O Rigoletto” às 11 horas da noite!
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D. CICCIOLINA – Porque não é o seu tapete!
D. RIZOLINA – Porque não é o seu marido!
SPIRIT – (Ao telefone) – Alô, Comissário Dolan! Encontrei o Macabre e o seu
bando agindo por esta área. Encontramos no terceiro andar uma velhinha
morta a tiros. Levaram todas as economias dela. Bem que eu gostaria de
saber a história de...
MULHER – (Saindo pela porta) – Salvator, seu merda! Entra logo! Vou te
arrebentar a cara!
POLICIAL – Fiuuuu!!!! Como vai hoje, senhorita Mary? Esperando alguém?
MARY – (Linda, morena) – Não, senhor. Só matando o tempo um pouco...
SALVATOR – Pô, mãe! A gente tá brincando!
VELHO 1 – (Rindo) – Essa não, pra mim quem gosta de morar no campo é
passarinho.
SR. LEVINSKI – O Ângelo não consegue mais aguentar o barulho. Estou certo?
VELHO 2 – Eu queria ficar. Eu já estou meio surdo e nem ouço mais o
barulho. A Élida é que quer ir embora pra fazenda.

205

SPIRIT – (Ainda ao telefone) – Estou bem... Só perdendo um pouco de sangue.
Parece que o contato é uma sujeita chamada Plaster. (Falando mais alto) –
Plaster! P-l-a-s-t-e-r! De Paris! Dança num cabaré de quinta categoria.
MARY – (Para um sujeito que se aproximou dela) – Para de me seguir,
Adolfo! Já tinha falado antes. Não estou a fi m de casar com você!
ADOLFO – Mas, Mary... Essa cidade não é lugar pra você. Por favor...
MARY – Não quero ser mulher de farmacêutico numa cidadezinha micha,
não. Se manca, cara. Para de rastejar!
ADOLFO – Mary, Mary! Você não é uma vagabunda. Isso não é vida pra você.
MARY – (Tirando um anel da bolsa) – Vai, toma de volta este anel de
merda! E se manda, cara! Senão meu homem vai te encher de porrada!
Agora some, vai!!!
(O anel cai dentro do bueiro.)
ADOLFO – (De quatro, sobre o bueiro) – Mary, vou esperar por você. Um dia
você volta, você vai ver!
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(Levanta-se e vai embora, desolado.)
SPIRIT – (Ainda ao telefone) – O contato é um tal Inspetor Guilhotine, da
polícia francesa. Parece que o Macabre está envolvido em contrabando de...
Parece que há envolvimento de menores! De menores!
(Moça da carta se aproxima da caixa do correio. Vai colocar uma carta, mas
hesita.O Senhor Herman, zelador do edifício, com seu cachorro buldogue, sobe
a escada de entrada do edifício.)
SR. LEVINSKI – Seu Herman, quando o senhor vai mandar consertar
aquelas malditas escadas do corredor?
HERMAN – (Hostil, com seu cão mais hostil ainda) – Eu cuido deste prédio,
seu Levinski! Eu decido quando consertar as coisas!
(Um cantor atravessa a frente do edifício, entoando uma belíssima canção. Todos
saem para ouvir. Uma mulher joga uma moeda para ele e ri, simpaticíssima!)
206

D. RIZOLINA – Bela música, amigo! Me lembra o Homero. Ele era o galã do
colégio.
MARIDO – (Aparecendo na porta) – Para de cantar a minha mulher, seu
fi lho da puta! (O cantor para e foge!) – E se aparecer de novo por aqui, pode
encomendar o caixão!
(A Moça da Carta ainda hesita se coloca a carta ou não.Um rapaz e uma
garota entram no edifício. Ele de fraque e cartola, ela vestida de noiva. Ela a
carrega no colo. Estão felizes.)
D. CICCIOLINA – (Saindo na janela) – Vocês aí, seus delinquentes, é tudo surdo,
é?
HOMEM 1 – (Para um sujeito que está em outra janela) – Ei, aquele carro
estacionado ali na esquina é seu?
HOMEM 2 – (Na janela) – É.
HOMEM 1 – Quanto quer por ele?
MULHER – Salvatooooorrrr!!! Tareco velho! Vou te arrebentar os cornos!
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SALVATOR – Já vou, mãe!
(Antonio Tonatti toca bela balada de amor. Um casal passa pela Moça da
Carta.)
RODOLFO – (Aos berros) – Vamos agir como gente civilizada, Helen! Eu
quero o divórcio. Admita, foram 15 anos de pura agonia. Agonia!!!
(Helen chora e os dois entram no edifício. A Moça da Carta rasga uma carta
em pedacinhos. Vai embora. Os meninos (Salvator e Alvinho) junto ao bueiro
da frente, com barbante e chiclete, tentam catar objetos do fundo do bueiro.)
SALVATOR – Quanto conseguimos, Alvinho?
ALVINHO – Cala a boca, Salvator! Tô contando... Tô contando!
SALVATOR – Quanto?
ALVINHO – Oito moedas de 20, seis de 10 e duas de mil. Um anel e uma
faca.

207

SALVATOR – Então faz assim, divide a grana por dois. Você fica com o anel
e eu fico com a faca, tá legal?
ALVINHO – Anel? Não vale nada! Eu fico com a faca.
SALVATOR – Essa não! O barbante era meu e o chiclete também, então eu
fico com mais.
(Brigam.)
MÃE DO ALVINHO – (Saindo na janela) – Alvinho, você vai estudar ou
quer que eu te dê uma surra?
PAI DO ALVINHO – (Também saindo na janela) – Alvinho, venha estudar
logo, antes que eu encha a cara da tua mãe de porrada!
SALVATOR – Viu? O anel caiu dentro do bueiro de novo.
ALVINHO – (Jogando a faca lá dentro) – E a faca também.
SALVATOR – Merda!
ALVINHO – Puxa, mas a gente conseguiu algum dinheiro.
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SALVATOR – O barbante era meu, Alvinho. Eu devia ficar com mais que você.
(Os meninos entram. Tonatti segue tocando. Uma garota está no degrau da
escada, lendo um livro.)
SPIRIT – (Ainda ao telefone) – Ok, Inspetor Guilhotine, tenho todas as
instruções. Estarei com o senhor em algumas horas!
(O Spirit sai, assoviando. Um rapaz, vestido de soldado, chega com malas. A mãe
e o pai correm recebê-lo com beijos e abraços e nem notam a moça, sentada, nos
degraus da escada. Tonatti segue tocando e a moça lendo. O rapaz volta e desce
a escada como quem não quer nada. Conversa com a moça sobre o livro. Sentase ao seu lado. A moça deixa o livro do lado e começa a conversar com o rapaz,
animadamente. Anoitece. Os dois seguem conversando. Tonatti vai embora com
seu violino. Black Out. Sirenes. Tiros. Brigas noturnas de marginais.)
CENA 3
208

A História de Gerhard Shnobble
(Da escuridão, as formas do edifício vão se iluminando em neon. Entra a
cantora.)
CANTORA
Isto não é uma história engraçada.
Isto não é, não senhor!
Gerhard Shnobble
Descobriu aos oito anos
Que era diferente de seu pai orgulhoso
E de sua mãe devotada.
Porque um dia, um fatídico dia...
Escorregou e caiu do terraço.
Em pleno ar
Ele se torceu, se virou, se enrolou no próprio corpo
Num esforço para se salvar
E de repente...
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“O Meu Delírio – Textos e Memórias de Encenação” aborda quatro
espetáculos importantes da carreira do autor, diretor, ator e produtor
Edson Bueno. “Um Rato em Família”, de 1984, é Teatro do Absurdo,
com influências de Fernando Arrabal e Franz Kafka, um dos autores
preferidos de Edson. A montagem marca a criação do Grupo Delírio,
lembrada neste livro. A obra de Kafka se fez presente na sua
adaptação de “A Metamorfose”, que não é só estória sobre um
monstro, mas sobre uma sociedade incapaz de conviver com o que lhe
é estranho, diferente. “Vermelho Sangue Amarelo Surdo” é monólogo
sobre as reflexões e os conflitos de Vincent van Gogh, que aparecem
em “Cartas a Théo”. E traz no texto um dos temas preferidos de Bueno:
a importância da arte e do artista em uma sociedade. Em “New York
por Will Eisner” Edson revela sua paixão pelas HQs e, em especial,
pela arte de Eisner. É montagem histórica do Teatro Paranaense: teatro
enquanto diversão, pura magia.
Este livro coloca estas peças não apenas em estantes, bibliotecas, mas
ante a possibilidade de serem encenadas por outros diretores e
companhias. Os textos ganham aqui, enfim, sua vida própria!
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