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D
e um lado, o meta-
teatro.Dooutro,tex-
tosdeNelson Rodri-
gues. O espetáculo
“Mixórdia”, criado

coletivamente pelos 22 atores da
turma do Curso de Princípios Bá-
sicos, do Theatro José de Alen-
car,édirigidoporSilveroPereira.
“Háummódulodeconstruçãode
texto e nele os alunos desenvol-
vem temas de interesse”, explica.
A peça conta a história de uma
trupe de teatro que está tentando
montar uma peça com textos de
Nelson.Tudolembramistura,de-
sordem e fragmentos, assim co-
moapalavraquedánomeàpeça.

Emquestão, a dúvida da sepa-
ração entre arte e vida, já que o
artista não tem esse privilégio:
seu próprio viver é seu material
de trabalho. “O grande foco são
os problemas que o artista pas-
sa, a dualidade entre a vida real
e a do palco, as questões de
apoio para a produção, os rela-
cionamentos, a dificuldade de
ser artista e ter de trabalhar”.
Entram em cena os contos “O
delicado”, “O monstro”, “Selva-
geria” e trechos de “Toda nudez
será castigada”.

Os bastidores se confundem
o tempo todo com a peça, reve-
lando as angústias, os processos
criativos, momentos profissio-
nais, pessoais. Enfim, o limite
entre arte e vida. “É um texto
bem reflexivo, bem crítico, que
fala da realidade dos próprios
alunos, tem uma pitada de hu-
mor, uma pitada de tragédia,
bem a cara do Nelson, que sabe
trabalhar bem as duas coisas
juntas”.

Para Silvero, que já foi aluno
do CPBT em 2000, o curso tem a
característica de ser frequenta-
do por pessoas que realmente
se interessam por arte. “Eles tra-

balham durante o dia e só têm
tempo de fazer o curso à noite,
das 19h às 22h, por isso é para
aqueles que querem de verda-
de. É um curso extremamente
importante pra cidade porque
não existem alternativas para
quem quer começar teatro”, res-
salta. “O curso abre as portas
para muitas pessoas, como foi,
por exemplo, com o Gero Cami-
lo. Mas é também não só para
aqueles que querem ser atores.
O teatro é imprescindível na
construção do ser humano. Sua
visão de mundo se amplia”.

Liberdadecriativa
Ao todo, 40 personagens são
revezados pelos atores. No iní-
cio, a apresentação de um espe-
táculo é cortada pelos atores,
que começam a discutir como
podem melhorar a cena e pas-
sam a fazer uma leitura dramáti-
ca. “E aí começam outras ques-
tões, como o preconceito, o fato
de os familiares não aceitarem
que o filho faça teatro”, pontua
Silvero. O cenário, a iluminação
e o figurino, tudo ficou a cargo
dos próprios atores, orientados
por ele. “Eles têm uma liberda-
de enorme pra criar. Partimos
de uma estética de um espaço
bem limpo, com muitos adere-

ços de cena. Nas cores, fecha-
mos no vermelho e preto”.

“Mixórdia” estreou no início
de agosto, com quatro apresen-
tações. Depois seguiu para Gua-
ramiranga, onde participou do
FNT. “A repercussão foi bem
bacana e foi uma experiência e
tanto para os alunos iniciantes,
que se apresentaram num festi-
val de representatividade. É um
estímulo pra continuar fazendo
teatro”, avalia. Em novembro, o
espetáculo chega ao Centro Cul-
tural Bom Jardim e em janeiro
vai para o Dragão do Mar. “Era
uma peça de conclusão de cur-
so, mas ele acabaram se tornan-
do um grupo”.

O cenário, a supervisão de
dramaturgia e a direção de “Mi-
xórdia” são de Silvero Pereira.
A construção dos diálogos é de
Danilo Maia e Toni Benvenuti.
A iluminação de Bruno Faça-
nha, a operação de luz de Luiz
Albuquerque e a sonoplastia de
Marcos Paulo, Emis Azevedo e
Silvero Pereira. No elenco do
espétaculo, estão os atores
Bruno Façanha, Cristiane
Souza, Danilo Maia, Danie-
ly Oliveira, Davy Monte,
Diego Mendonça, Eclê
Gomes, Edneu-
da Araújo, Ela-

ne Fonseca, Elisângela Santos,
Jobson, Emis Bastos, Izabela
Wégila, Jean Claude, John Len-
non, Maria Eliane, Marcos Pau-
lo, Natércia Lima, Renato Ré-
gis, Tomzé Silva, Toni Benvenu-
ti e Walter Wizzard. o
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COMENTE

SÍRIAMAPURUNGA
Repórter

ATUALMENTEoTJAabre tur-
mascom300novosalunosa
cadaano, 100emcada turno
(manhã, tardeenoite). Criado
em1991pelosatoreseatuais
coordenadoresJoãoAndrade
JocaePauloEss, oCursoPrincí-
piosBásicosdeTeatro (CPBT)
recebemaioresde 15anosecon-
tabilizamaisde5mil entreos
quepassarampelosmódulos
iniciais.Ocursoéamais regular
atividadede formaçãodoThea-
troJosédeAlencar.o

C MIXÓRDIA-mistura
desordenadade fragmentos.Hoje, no
palcoprincipal doTheatroJoséde
Alencar, às 19hs. Ingresso:R$2,00
(meia)eR$4,00(inteira).Telefones:
(85)3101.2567 / 3101.2583

Princípiosbásicos

Encenadopor alunos
do curso de princípios
básicos de teatro, o
espetáculo “Mixórdia”
apresenta as questões
vividas pelos atores no
dia a dia

Dilemas no palco
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