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PUBLICIDADE

CENA CONTEMPORÂNEA

O público é o

protagonista

O catalão Roger Bernat esquentou o festival com seus espetáculos anticonvencionais: “Me dizem que é
performance ou teatro contemporâneo, mas reivindico que é teatro, só teatro” (Foto: Divulgação)
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O artista catalão Roger Bernat trouxe três espetáculos de seu repertório
revolucionário a Brasília. Em todos eles, o público vira ator. A primeira peça,
Pendiente de Voto, transforma os espectadores em cidadãos de um país que
legislam e definem novas regras e leis. Em Re-presentación: Numax, performance
apresentada na Universidade de Brasília, ele reviveu com a plateia uma reunião de
trabalhadores fabris. No último fim de semana, Bernat encenou Domínio Público, na
Praça do Museu Nacional Honestino Guimarães. Mais uma vez, os que assistam
foram feitos de peças de seu tabuleiro teatral.
 
VEJA BRASÍLIA - Sua primeira formação é de arquiteto. Como você fez a
transição da arquitetura para o teatro?
 
Roger - Na verdade, acho que não existe muita diferença entre arquitetura e teatro.
O arquiteto desenha para o público no espaço, o teatro desenha para o público no
tempo. Enquanto o arquiteto se pergunta ”como os habitantes vão cruzar esse

BUSCA

Restaurantes Bares Comidinhas

Categorias

Selecione

Bairros

Selecione
Faixas de preço

Selecione

Serviços

Selecione

Palavra chave

Buscar

Links patrocinados

Brazilian Expats
Join the #1 Expat Community and meet Brazilian
Expats in your city!
brazilian.internations.org

42  pessoas  curtiram  isso.  Seja  o
primeiro  entre  seus  amigos.

Curtir

imprimir

Publicidade

Publicidade

18/12 12h07 18°/28°

SeguirRestaurantes Bares Comidinhas Premiados Cinema Teatro Blogs Assine 47  milCurtir



edifício?”, o criador em teatro se pergunta: “como os espectadores atravessarão
essa peça?”. Nas minhas peças, o público é o protagonista, a sensação não é a de
ver, mas de viver. Ele busca uma coordenada, busca um caminho, assim como na
arquitetura.
 
VEJA BRASÍLIA - O que causou essa ruptura com a arquitetura e a opção pelo

teatro?

 
Roger - Minha mudança foi súbita. Até os 24 anos, nunca tinha ido ao teatro. Não
tinha vontade. Mas decidi deixar a arquitetura e por causalidade escolhi o teatro.
Comecei com atores não profissionais e não-atores. Fiz uma peça com imigrantes
morando em Barcelona, com uma mulher transsexual. Houve um momento em que
a busca pela diferença se tornou algo crítico pra mim, eu achava perverso. Queria
trabalhar com gente que não tinha nenhuma característica diferente. Que gente era
essa? O público. Não posso saber quem é o público. São espetáculos para uma
pessoa que não conheço e perguntam quem você é, como se comporta, como
reage diante de um problema.
 
VEJA BRASÍLIA - Como surgiu Pendiente de Voto?

 
Roger  - Queria entender se a representação democrática funciona de forma
perversa ou se temos maus políticos. Resolvi investigar se tinha a ver com as
pessoas ou com o sistema, que funciona mal. Decidi usar o dispositivo parlamentar
como ferramenta para uma peça. É um trânsito entre uma assembleia e uma
democracia representativa nessas formas diferentes de organização política tem que
encontrar os problemas e virtudes. Em Pendiente de Voto, o público se descobre
mais conservador do que pensava ser.
 
VEJA BRASÍLIA - Como foi possível fazer o sistema, a tecnologia por trás?

 
Roger - Uma equipe de programadores criou um hipertexto que muda o roteiro de
acordo com as votações do público. Se você responde que sim, vamos para outro
lugar. Cada pergunta leva a outra. A programação é simples, são links. Nunca um
espetáculo é igual ao outro. Mas ele sempre termina igual, com um espectador que
toma o poder. De alguma maneira, é um espetáculo, então há uma tese. Quero
levá-los a um lugar. Ao final, um só espectador tem essa relação privilegiada com o
poder e, ao final, o sistema tem um orgasmo na frente de todo mundo. Em
Pendiente de Voto, o público se descobre mais conservador do que pensava ser.
 
VEJA BRASÍLIA - Quantas vezes já foi feito?

 
Roger - Umas cinquenta vezes. Na Bélgica, Holanda, Itália, Eslovênia, Estônia,
México, agora no Brasil...
 
VEJA BRASÍLIA - Às vezes, as sessões fogem do planejado?

 
Roger - Na segunda sessão em Brasília, tivemos uma revolução. Quando o sistema
detinha todo o poder, um grupo de quatro, cinco pessoas, surgiu gritando “não,
parem tudo!” e o público também gritava para pararmos. Uma situação parecida
aconteceu em Bordeaux, na França. No momento do golpe de estado, todo o
público foi embora. Fomos para o lado de fora e todos nos esperavam na rua,
espiando lá para dentro. Foi a forma de protestar contra o golpe. Como não há
atores ou algo que ponha ordem, alguma autoridade, muita gente toma a liberdade
de fazer coisas inesperadas. Um já subiu dançando para o cenário. Em Barcelona,
uma espectadora não queria soltar o microfone que fazemos circular durante os
momentos de debate.
 
VEJA BRASÍLIA - Você consegue compreender melhor um país, a partir do

resultado das votações?

 
Roger - Você leva uma sensação da temperatura política de determinado lugar. A
necessidade que tem o público de uma cidade de ser ouvido. De Brasília, volto com
a sensação de que as pessoas têm gana por uma participação política mais ativa.
Em alguns lugares encontro público apático. O espetáculo funciona quando a sala
arde, quando nós perdemos o controle.
 
VEJA BRASÍLIA - O que te inspira?
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Roger - O que me interessa é colocar em questão a ideia de público. Teatro é a

única arte que significa viver em sociedade, e, ao contrário do cinema e da televisão,

que são individuais, o teatro é pensado para a sociedade. É a única arte

comunitária. Para refletir sobre o que significa viver em sociedade, precisei propor

ao público novas formalizações da sociedade. Isso é muito presente na obra do

Bertolt Brecht e na obra de Augusto Boal. Brecht dizia: nos meus espetáculos não há

espectador. Quando me dizem que nesses espetáculos não há atores, respondo

que há muitíssimos. São 100, 150 pessoas, depende de quantas vêm ao teatro. O

que não há são espectadores.

 

VEJA BRASÍLIA - Já te perguntaram se o que você faz é teatro? Como você
responde a isso?
 

Roger – Meu trabalho é uma formalização artística do que significa viver em

sociedade e isso só o teatro faz. A pintura, o cinema, o vídeo, a escultura, a música,

não fazem isso. Me dizem que é performance ou teatro contemporâneo, mas

reivindico que é teatro, só teatro. No formato mais antigo, como aquelas pessoas

que se reuniam, na Grécia Antiga, como um ato de cidadania. A diferença é que

usamos computadores, fones de ouvido.

 

VEJA BRASÍLIA - Qual o trabalho de levar um espetáculo de um país a outro?
Que adaptações são exigidas?
 

Roger – Em Pendiente de Voto, o mais importante é que as perguntas estejam fora

da agenda política do país. Se está na agenda política, é mais fácil responder. Você

reproduz o discurso do seu líder político, do seu partido, do seu entorno, já tem uma

opinião formada. Se respondemos a perguntas sobre as quais nunca havíamos

pensado antes, temos que perguntar a nós mesmos qual a nossa convicção íntima.

Aí entram as contradições que começam a nos sacudir.

 

VEJA BRASÍLIA - Fale um pouco de Domínio Público.
 

Roger - Pendiente fala de como deveríamos ser no futuro e Domínio Público fala

daquilo em que nos tornamos, de como seu passado te converteu no que você é. O

espetáculo tem perguntas ligadas ao passado. Onde você nasceu, quanto dinheiro

ganha, elementos não opináveis. As respostas vão formando grupos e quando eles

estão bem formados, surge uma ficção entre eles, que fala do que poderia

acontecer.

 

VEJA BRASÍLIA - Existem princípios que estão em todas as suas obras?
 

Roger - Não há espectadores. Um espetáculo só funciona se arde.  A forma de cada

espetáculo muda de acordo com as pessoas que vêm. Não há imagens.

 

VEJA BRASÍLIA - Como arquiteto e artista, fale de suas impressões sobre
Brasília?
 

Roger - No primeiro dia, levei um susto. Pensei: os sonhos da razão produzem

monstros. É uma cidade muito bonita, mas "invivível". Não há como caminhar. Não

há faixa de pedestres, à noite é perigoso. Não há comércio, luzes e sensação de

segurança. De dia, não há sombra. (risos) 
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