PROJETO 15 ANOS DO GRUPO CAIXA DE IMAGENS
15 anos, 15 meses, 150 apresentações, projeto que sintetiza sua trajetória em SP
O Grupo Caixa de Imagens consagra seus 15 anos realizando um novo Projeto que sintetiza sua
trajetória, agindo dentro da rede de público formada por 05 Projetos desenvolvidos na cidade de
São Paulo, sendo 04 através de editais de política cultural pública nos âmbitos federal, estadual e
municipal.
O Grupo Caixa de Imagens realizou o Projeto 15 anos do Grupo Caixa de Imagens reafirmando
seu trabalho de pesquisa baseado na itinerância e proximidade com o público.
Esta trajetória vem criando formas organizativas capazes de garantir o acesso democrático da
produção do Grupo e que permitem ao público participar e fazer parte da construção da arte
contemporânea brasileira.
Tendo atingido plenamente os objetivos dos dois Projetos Chuva de Convites, desenvolvidos pelo
Grupo através do Programa Lei Fomento ao Teatro, de 2003 a 2006, o Grupo cria em seguida,
dando continuidade à sua trajetória artística: o Projeto Nova Parceria, fruto da parceria do grupo
com a mobilização do público atendido; o Projeto Convites, Machado de Assis, Leituras e
Encenações agraciado pelo Prêmio Myriam Muniz (2007) e o Projeto Pelos Olhos de Machado
agraciado pelo PAC (2007/2008), aprofundando os laços criados entre o trabalho cênico do Grupo
e a população.

A proposta do presente Projeto foi formalizar um novo trajeto teatral que se iniciou pelas
instituições participantes dos dois últimos Projetos citados na página anterior, garantindo a
realização deste pelos vários bairros de São Paulo.
São os Pontos de Partida deste trajeto teatral concebido e traçado com os espectadores dos
espetáculos, a idéia é realizar uma viagem soprada e levada pela vontade responsável do
público.
Atendendo às solicitações de apresentações com debate, solicitadas pela população ou por
instituições educacionais, de saúde, de assistência social, de segurança pública, de cultura e
de bairro, o Grupo opera em parceria com a população atendida, criando assim, como já foi
dito, uma particular forma organizativa capaz de garantir o acesso democrático da produção
do Grupo e que permite ao público e ao Grupo participar e fazer parte da construção da arte
contemporânea brasileira.
Portanto, através desses convites, realizou-se 150 apresentações de espetáculos, com
posterior debate, oferecidas de forma gratuita à população, durante o período de 15 meses.
Este trajeto teatral tem a participação de 2 grupos convidados:
Trio Pirathiny, que desenvolve um trabalho de pesquisa de circo-teatro e
Artesãos do Corpo que desenvolve um trabalho de pesquisa de dança-teatro.
O projeto contou com espetáculos do Grupo Caixa de Imagens, com espetáculos dos
Grupos Convidados e com espetáculos realizados em parceria entre o Grupo Caixa de
Imagens e os Grupos Convidados.

TRABALHO ITINERANTE E INTIMISTA
A esperança é o sonho que anda, diz Aristóteles.
Itinerar, deslocamento no espaço, no olhar.
Deslocar, não ter parada.
Parar, encenar, caminhar.
Se formos delinear nosso caminho desde que começamos como Grupo Caixa de Imagens em
julho de 1994, e se formos colocar nossa lente de atenção aos Projetos que realizamos, cremos
que traçamos o desenho da trilha caminhada.
Nossos olhos vêem através dessa lente um audaz caminho de descobertas dentro dos processos
de criação de roteiro e da arte da interpretação, dentro dos processos nos quais desenvolvemos
uma dramaturgia própria e, conseqüentemente, dentro dos desafios lançados sobre a criação de
encenações. Este escolhido rumo carrega-nos às novas formas de perceber e trabalhar o
acontecimento teatral. E, o que é mais importante pra nós, esta trajetória nos lança à construção
de novos parâmetros na relação espetáculo/público/espaço cênico.

Não nos interessa traçar um trajeto itinerante sem destino, seja esse fora ou dentro do Brasil,
dentro do Estado de São Paulo ou dentro da nossa cidade.
Nossa proposta não tem sido a de realizar uma errância sem destino, mas fazer acontecer uma
trama que rompa as linhas divisórias. Como é possível estar dentro da micro malha urbana, como
quebrar a cristalização das classes sociais?
Comprovamos que para penetrar nos capilares da sociedade é preciso ser delicado, responsável,
poético, pequeno (que caiba em qualquer espaço), dignificar o indivíduo. Trabalhar nas ruas,
vielas e até quintais atraindo o olhar do público para espaços e tempos diferenciados,
convidando-o ao deslocamento interno, a um tempo de pausa, de intervalo e de suspensão.
Desenvolvemos um trabalho de pesquisa teatral numa perspectiva intimista, dentro da qual se
enfatiza a relação próxima e a cumplicidade com o público. E a maior parte de nosso trabalho não
está calcado em bilheteria.
Os cenários são pequenos, leves, de fácil e rápida montagem para que possamos aceitar
convites inusitados. Portanto, é constante em nossa carreira nos apresentarmos em espaços
pequenos, como um quintal de um asilo ou na saída de um hospital-dia ou num quarto de um
apartamento.
Temos comprovado o sucesso dos nossos resultados cênicos na medida em que o público e
crítica nos relatam como nossas encenações são possuidoras de intensas imagens ao ponto
dessas permanecerem na memória e provocarem efeito multiplicador, ou seja, o público sente
vontade de retornar ao teatro, de reviver o deleite provocado pelo espaço/tempo teatral.

PESQUISA DRAMATÚRGICA
Sentimo-nos artistas inteiramente identificados com o nosso país, com nossa
terra, e não fazemos de nosso resultado cênico um espelho explícito do Brasil
em que vivemos, mas tratamo-lo como fruto do que observamos e pensamos
sobre a realidade.
Nossa pesquisa cênica busca encontrar as relações íntimas entre a compressão do tempo
(duração) e a intensificação da energia: dois aspectos fundamentais da arte teatral, ou seja,
trabalhamos para que as cenas ganhem base de síntese e de intensidade imagética.
Nossa dramaturgia busca traçar personagens que não conduzam o espectador a determinadas
impressões e conclusões, mas que o levem a sentir, a refletir sobre a dimensão do tema proposto.
Dessa maneira, garantimos uma penetrante visão de mundo para aprofundar o mergulho de
nossa platéia diante de si mesmo.
Como fundamento, valorizamos a subjetividade dos personagens de nossas peças no intuito de
alcançar significações universais. Almejamos garantir a identificação individual e a percepção do
humano que ultrapassa os limites históricos e conjunturais dessa perspectiva do indivíduo. Ao
encenarmos um tempo, intentamos integrar o presente, o passado e o futuro.

Conseqüentemente, a elaboração da cenografia está no plano de ocupar o espaço cênico com
elementos significativos reveladores de síntese que possam conduzir o público ao território
dramatúrgico da ação.
A criação e confecção de bonecos seguem e comandam essa concepção. Estes são vistos como
signos e, portanto, são carregados de significados. São confeccionados concomitantemente ao
processo de criação do roteiro teatral.
Daí nossos espetáculos, quando imagens, buscam trabalhar no universo do símbolo, daquilo que
podem representar, que podem carregar o quê comunicam universalmente. Estas imagens, em
sua maior parte, criadas com bonecos de pequena dimensão, refletem e refratam outra realidade
não material: a realidade que simbolizam.
Se nossos espetáculos, ora com imagens ora com palavras, são considerados encantadores,
trabalham num encanto que acalanta e no ardor pela vida solidária. Nossa trajetória desde o
início, possui engajamento, um engajamento existencial, ligado à vida, com suas possibilidades,
limitações e responsabilidades.
Dessa forma, nosso trabalho tem mostrado alcançar sua universalidade, comovendo e
encantando platéias das mais diversas línguas e culturas.

PROJETOS REALIZADOS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Defendemos a continuidade da proposta de nossa trajetória artística por ela garantir
a democratização da cultura e dos bens culturais na medida em que amplia o campo
de atuação do teatro contemporâneo, em geral somente veiculado em poucos
festivais, o que restringe o acesso deste a uma reduzida parcela da sociedade
brasileira.
Nosso conceito de cidadania cultural baseia-se na idéia de que o exercício desta passa pelo
exercício dos direitos culturais. Para nós, o fenômeno cênico, como parte integrante da vida das
pessoas que a realizam, que a assistem e que a debatem têm uma função objetiva: construir e
alimentar os valores simbólicos do ser humano.
Os Projetos que realizamos na cidade de São Paulo, já que se movimentam em parceria com a
iniciativa e vontade da população, adotam uma forma de rede como maneira organizativa capaz
de romper com as fronteiras existentes em nossa cidade. Fronteiras estas ligadas à multiplicidade
de identidades/multiplicidades de territórios, às desigualdades sociais e à distinta capacidade de
acesso aos bens culturais que essa cidade mesma produz.

E dentro desse processo revigorado chamamos colegas profissionais de diversas áreas artísticas
(dramaturgos, diretores, atores, músicos, escritores, críticos, professores, jornalistas) para a
partilha e um debate.
Enfatizamos que o que chamamos de rede é a mobilização do nosso público, que através de suas
solicitações, transformam-na numa teia que garante a permanência de nosso trabalho nos vários
bairros, em diversos dias, horários e locais.
Transformar uma sala de aula, um corredor, uma garagem, uma sala de espera, uma biblioteca,
um estacionamento, uma sala de reuniões ou de oficinas, uma quadra, um refeitório, uma igreja
ou sala paroquial, uma marcenaria, um pátio interno, um quintal, um porão, em um espaço cênico,
é uma prática que o grupo desenvolve.
Nos debates posteriores aos espetáculos é constante as indagações e os comentários sobre o
fazer teatral e o fazer cultural, sobre o acesso a estes, sobre o medo da alienação, sobre o
sentimento de não fazer parte, sobre a sensação do não pertencimento.
Nosso trajeto artístico é participante do desenvolvimento de uma séria política cultural pública,
como possibilidade de garantir a vitalidade do debate e do diálogo público, ao lado da criatividade
individual e coletiva.

Política Cultural – Ensaio 1

Andamos pelo Parque Cruz do Sul em São Miguel, fomos para Itaim Paulista e pra Cachoeirinha,
chegamos na Vila da Paz em Interlagos, estacionamos em Capão Redondo, retornamos para a
Sé e para o Glicério no centro da cidade, fomos para Pirituba e depois para o Parque Santo
Antonio no M’Boi Mirim, paramos em Campo Limpo e logo em seguida fomos para o Parque
Sônia e para a Vila Sônia, comparecemos em Vila Gomes e no Monte Kemel, partimos para a
Chácara Santo Antonio e para o Brás e o Belenzinho, retornamos para a Vila Morse e fomos
conhecer o Jardim Itapura e a Vila Calu, estacionamos no Jardim Maria Luiza e no Jardim Peri,
descemos até o Jardim São Bernardo no Grajaú, para Pedreira, Campo Grande, Cidade Ademar
e tomamos o caminho para a Vila Leopoldina e São Domingos, fomos para Itaquera e para Jardim
Miriam, regressamos para Mooca e para Cambuci, chegamos em Santo Amaro e em Jardim São
Luis, permanecemos pelo bairro da Consolação, ora pela manhã ora à tarde ora à noite,
trabalhando diretamente com questões que marcam a organização e o funcionamento da nossa
cidade, costurando elos, abrindo caminhos, enfrentando a poluição e os congestionamentos para
dissolver os nós amarrados por um histórico planejamento de município que traz a apartação e a
conseqüente construção de uma barreira de estratificação social.
Desta forma, o projeto atua diretamente nos processos viciados que buscam apagar a memória,
do passar-se por cima da história e da sabedoria do mundo vivido do cotidiano.

Política Cultural – Ensaio 2
A forma como uma sociedade se organiza pode restringir ou ampliar a fruição deste bem
humanizador que é a arte.
Costurando elos de intercomunicação, o Grupo trabalha a arte como uma necessidade universal
que precisa ser atendida, pois como diz Antonio Candido, se esta não for satisfeita há a mutilação
da personalidade. Já que a arte é capaz de dar forma aos sentimentos e à visão de mundo, ela
nos organiza, nos liberta do caos e, portanto nos humaniza. “Negar a fruição da arte é mutilar a
nossa humanidade.”
Para que a cultura chamada erudita deixe de ser privilégio de pequenos grupos, é preciso que a
organização da sociedade seja feita de maneira a garantir uma distribuição equitativa dos bens.
Em princípio, só numa sociedade justa, as criações artísticas poderão circular sem barreiras e,
neste domínio a situação é particularmente dramática em cidades como São Paulo. A cidade de
São Paulo encontra-se historicamente envolvida na problemática da desigualdade social, este
envolvimento tem como causa e conseqüência a apartação e assim o não estabelecimento da
intercomunicação do popular e do erudito.
Mário de Andrade primeiramente compreendeu e lutou para comprovar que as criações populares
sempre foram fonte das eruditas. Porém, mais tarde, percebe que na verdade existe uma corrente
nos dois sentidos: que a esfera erudita e a popular trocam influências de maneira incessante.
Nossa pesquisa cênica se dá nesse movimento itinerante de troca constante com o público, com
o espaço, com o caminho, com a chegada e a partida, uma viagem soprada e levada pela
vontade responsável do público.

CAIXA DE IMAGENS COM ARTESÃOS DO CORPO
A busca de um outro olhar. Em espaços de passagem, colocamos duas performances que iniciam seus
trabalhos em pontos diferentes, encontram-se, e seguem seus caminhos. Realizamos um trabalho conjunto
durante todo o tempo da intervenção, pois como estamos em áreas de passagem, os pedestres ou mesmo
os motoristas observam e perpassam pela encenação.
Estas performances foram criadas pelos grupos sem a intenção de realizar esta união, esta
experimentação é fruto do processo de compartilhamento de suas pesquisas de dança-teatro em
intervenções nas ruas.
Primeiramente, elucidamos contrastes e semelhanças nos dois trabalhos. Discutimos como se daria este
processo de encontro: determinamos a trajetória de cada performance (cada uma sai de um ponto, há o
ponto de encontro e seguem pelo trajeto que a outra já percorreu), trabalharíamos com a prontidão,
executando um trabalho de improvisação, sem ensaios prévios. Após cada apresentação, discussão
conjunta e novos encaminhamentos.
Podemos dividir a encenação em momentos distintos:
- o primeiro momento é aquele dedicado à respiração com o espaço, ao estabelecimento de nossa
presença, de nossa movimentação, de reconhecimento daquele tempo-espaço; neste as duas
performances podem estar distantes, sem contato, o público pode experimentar uma e depois encontra
com a outra ou dependendo do caminho que faz, pode somente encontrar uma intervenção;
- segundo momento é do reconhecimento dos dois trabalhos acontecendo ao mesmo tempo, aqui já há a
possibilidade do contato visual entre as performances, o público pode observar os dois trabalhos
acontecendo em espaços diferentes;

- este é o momento do encontro dos dois trabalhos, o público presencia-os acontecendo no mesmo espaço
e suas possibilidades de interação;
- o quarto momento, apelidamos de ‘separação enriquecida’, as duas intervenções retomam seu trabalho,
porém com um domínio do tempo-espaço diferenciado; o público presencia esta separação;
- o último momento, os performers podem perder novamente o contato visual, desenvolvem seu trabalho
no espaço em que o grupo-parceiro iniciou suas atividades, novamente o público pode observar e
perpassar por uma ou as duas performances de acordo com o caminho que percorrer.
Falando das semelhanças e contrastes, das ambigüidades preservadas de cada trabalho:
Usamos figurinos com propostas distintas, Artesãos se veste de preto, cinza e branco, roupas formais e
usuais de trabalhadores da cidade (‘executivos’), figurino composto por roupas encontradas prontas em
escala industrial; Caixa de Imagens veste-se de branco e azul, roupas artesanais não usuais, que causam
lírica-estranheza, que buscam simbolizar delicadeza, atenção-perceptiva aos detalhes. O figurino da
boneca é da mesma cor (branca), tem a intenção de não provocar o contraste, mas um vem do outro, um
nasce do outro.
Artesãos executam sua performance sem propor trilha sonora, permanecem atentos aos sons que a cidade
lhes propõem. Caixa de Imagens realiza trilha (canto e toca-se um instrumento de corda), realiza esta de
forma branda (acústico, baixo volume), só escuta quem se aproximar, nos momentos em que a cidade
produz sons muito altos, esta trilha propositalmente fica inaudível.
Artesãos trabalha com 7 integrantes, trabalha o impacto que a movimentação deste conjunto de performers
provoca. Caixa de Imagens trabalha em dupla e tem a participação de uma pequena boneca (não chega a
medir 10cm), trabalha a percepção do pequeno. Os dois trabalhos criam ‘ilhas’.

Artesãos trabalha sem pedir a participação do público, sem buscar troca de olhar, não se fecha a estas,
estas podem acontecer de forma espontânea, porém não provoca a interação. Caixa de Imagens propõe
interação sutil, sua performance se engrandece com a participação da platéia.
As duas intervenções acontecem em áreas de passagem ou de convívio e não há divulgação, apenas
avisa-se amigos e companheiros, pois o público alvo são as pessoas que estão passando pelos locais.
Para provocar um outro olhar sobre a cidade, Artesãos coloca seu conjunto de atores movimentando-se o
mais lentamente possível; Caixa de Imagens trabalha com a dimensão do pequeno: boneca de pequena
dimensão (reprodução humana em miniatura), banco pequeno, flores pequenas, figurino com detalhes.
Artesãos executa uma ação simples dentro de um espaço de tempo de forma constante, pode ou não
interagir com a arquitetura do local, pode ou não movimentar-se em vários planos (como deitar-se, sentarse). Movimentando-se “em slow”, o mais lentamente que consegue, cria um contraste de velocidade na
movimentação dos que percorrem e usufruem da cidade. Caixa de Imagens propõe dois momentos, em
um deles movimenta-se, buscando brincar ora com as árvores ora com o vento, movimentos pequenos,
ora brinca de slow, atravessando seu percurso de forma serena. Neste percurso, pode oferecer pequenas
flores para a cidade e para o público. No outro momento, é o da instalação, o banco é colocado ao chão, o
figurino é utilizado como mesa de manipulação, os dois performers ficam a serviço da ação da boneca, é
ela quem rege sua movimentação; esta pequena boneca oferece flores ao público que ao vir pegá-las,
brinca com a boneca.

Artesãos e Caixa de Imagens buscam a economia de gestos, para que uma mesma ação possa ganhar
inúmeros sentidos e significados para si e para o público. Buscam trabalhar com síntese em suas imagens
que se movimentam. Portanto, para aquele público que não pode parar para apreciar, leva consigo uma
‘Foto’ em sua memória perceptiva.
Desta união, observamos que nossas propostas ao complementarem-se, ampliam seus significados,
sentimo-nos dentro de um quadro sendo pintado ao vivo por nós e pelos olhos pincéis-tintas de nosso
público.
O público, exercendo seu direito de ir e vir, pode decidir quanto tempo deseja permanecer conosco, desta
forma pode observar desde uma foto até os diferentes momentos da performance e então perceber a
ampliação dos significados de cada uma em sua interação.
Em contato com a movimentação dos performers da Artesãos, Caixa de Imagens é provocada em
perceber-se em sua travessia; a movimentação da boneca ganha densidade, seu olhar (tão pequeno) vai
em busca ao longe do último adeus de seus companheiros; seu figurino ganha o contraste proposto, de
roupa única, poética, construída detalhe por detalhe de forma artesanal; sua trilha sonora embala os
performers-parceiros; suas pequenas flores coloridas revigoram-se em seus figurinos pretos; Caixa de
Imagens colocou-se a serviço dos espaços no Centro da cidade ora, e em sua maioria, em espaços em
que Artesãos vem atuando, ora compartilhando espaços de sua atuação.

CAIXA DE IMAGENS EM PARCERIA COM TRIO PIRATHINY
A experiência da alegria.
Como já relatamos um dos pontos comuns entre as pesquisas desenvolvidas pelos grupos é a
itinerância, outro é a forma de organização de seus trabalhos. Escolhemos este pequeno trecho
sobre circo/família que bem retrata esta forma peculiar de funcionamento, tanto quanto à
produção, ao processo de criação, a efetivação das apresentações e a manutenção dos
espetáculos e do grupo.
“... O circo/família passou a ser reconhecido como uma forma tradicional de ordenação,
possivelmente como uma maneira específica de oposição aos elementos verificados como “nãotradicionais” que começaram, com o decorrer do tempo, a ser incluídos no picadeiro.
Fazer parte do tradicional, nesse mundo fascinante e misterioso, significa participar de todos os
processos de montagem do seu produto. Isso seria desde o “fazer a praça”, momento em que se
divulgava a chegada do circo nas cidades e que se cuidava, junto às prefeituras, da parte
burocrática para sua instalação, à montagem da lona, perpassando pelas exibições, até o
desarmamento da lona, e não somente realizando a apresentação do número especial ao qual
cada artista é designado.”

““Obrigado, obrigado!”. Esta foi a forma como o público gritou seu “Bravo!” quando terminamos a
apresentação.
Era domingo, domingo de decisão de futebol, escutávamos os fogos. O espaço era de uma escola
estadual.
Resolvemos apresentar na parte externa, pois este espaço tem uma particularidade das mais
interessantes: é utilizado como passagem pela população local, por pedestres e por motoqueiros.
Resultado: este espaço recebe uma função comunicativa, transforma-se em um possível ponto de
encontro.
E foi o que aconteceu: o público com o qual a conviteira trabalha, se instalou rapidamente, outros
moradores da região, que sabiam da realização do espetáculo, iam também se acomodando. Ainda
faltavam 30 minutos para o início do espetáculo. Mas como o espírito era de comemoração, salgadinhos
começaram a ser distribuídos, assim como as pipocas em dia de circo.
A curiosidade e a empolgação eram totais, olhavam para nós, a gente ia se preparando, ia se maquiando;
às vezes, as educadoras chamavam um ou outro.
Pedestres e motos que por lá iam passando, percebendo o movimento, iam permanecendo, o público ia
engrossando a cada minuto.
Um senhor, bem velhinho, sentou-se distante, silenciosamente. Fomos até ele para finalmente iniciar
nossa entrada.
Conforme o espetáculo corria, o público ia se avolumando, ocupando todos os lados, todos os cantos do
espaço. Em certo momento, vi o senhor, bem velhinho, ocupando seu lugar já bem mais próximo de nós e
o vi, sorrir... Sorriu exatamente no momento em que Maestro realiza seu número de vestir sua roupa bem
‘chique’, porém toda empoeirada (talco)...
O sorriso deste senhor liga-me às risadas de meu pai, que liga-nos a uma tradição, a uma história que
fazendo-se presente, refaz-se de forma original e hereditária: a linha que costura o tempo torna-se visível.

O público reagia de maneira intensa, riam, aplaudiam, se na cena não havia linguagem verbal, iam
relatando o que viam, participação frenética e não estereotipada. O “circo” estava instalado: com a
participação esfuziante da platéia, vive-se a comunhão pelo gozo da risada.
E é neste momento que sentimos a sintonia de nossa parceria: quebramos as paredes do teatro ‘bem
comportado’ para exercer a proximidade e a cumplicidade do público.
Caixa de Imagens vai pelo lírico, pela delicadeza, pelo detalhamento na plástica, pela discussão
dramatúrgica que busca imagens capazes de comunicar de forma direta e simbólica.
Trio Pirathiny vai por sua forte pulsão cênica, mostram-se expostos, colocam-se quase ‘nus’ no palco,
buscando o encontro pelo riso espontâneo e singelo com sua dramaturgia baseada em curtos esquetes
que traduzem uma arte que vem sendo construída por palhaços e mais palhaços espalhados pelo mundo,
arte criada e recriada a todo espetáculo, particularizada no palhaço que a encena, reverberada de mão em
mão, de boca em boca, revividas com frescor do novo. Do novo e do quero mais.
O espetáculo chega ao fim. Platéia não se conforma e pede mais um.
Retomamos a cena e mais um número é encenado. Aplauso e pedidos de quero mais.
Mas agora já é hora de encerrar: há um lamento no ar e para encerrar sua participação de troca intensa,
público em uníssono repete, batendo palmas e olhando para nós: “Obrigado, obrigado, obrigado!”.
“...O público reagia e dava um retorno imediato ao espetáculo. Depois ia embora, sobravam saudades e
alguns bordões dos palhaços que a cidade passava a repetir, deixando um eco de alegria no cotidiano da
comunidade...” Conta-nos Rodolfo Alexandre Cascão Inácio em seu artigo escrito para o Le Monde
Diplomatique Brasil.
E nós acrescentamos à voz de Rodolfo: os atores reagiam e davam um retorno imediato à participação da
platéia. Depois iam embora, sobravam saudades e alguns bordões da platéia deixavam um eco de alegria
no cotidiano das trupes de teatro.”

Teatro de Animação - Ensaio 1
Se o Teatro de Animação faz parte da concepção de nossos espetáculos, é por existir uma
solicitação dramatúrgica para tal, a dramaturgia é que nos encaminha.
Ponderamos com as idéias de Meyerhold que diz que se há a tentativa de copiar o humano,
corre-se o risco dos bonecos apenas se tornarem cômicos e, assim, em seguida, nos coloca uma
questão relevante: ele pergunta que se o que se pretende é reproduzir a realidade, por que utilizar
bonecos e não atores vivos de uma vez?
Vamos pensar... será que não é melhor substituir o boneco por um ator, como também é
necessário tomar cuidado para não tentar fazer do ator um boneco?
Acreditamos que o boneco é criado quando o que se pretende é apresentar peculiaridades deste
enquanto o que ele é, salientando seus movimentos, sua forma, explorando suas metáforas, sem
distorcer sua natureza.
O boneco pode vir também para realizar o inusitado ou o impossível ou mesmo o inimaginável do
ponto de vista da ação física.
Assim, para nós, o Teatro de Animação sempre se coloca disponível da imagem geradora, da
imagem dramatúrgica essencial.
Para encontrar esta imagem essencial, nosso trabalho de pesquisa realiza um processo de
aprofundamento, de mergulho, na busca do símbolo, que une dois opostos, o visível e o invisível,
matéria e espírito, símbolo como manifestação dos arquétipos.
Daí os bonecos e suas ações possuírem capacidade de comunicação universal.

Teatro de Animação - Ensaio 2

Já relatamos que para nós os bonecos são símbolos e, portanto, são carregados de significados.
Não são tipos sociais, mas frutos de um processo de condensação de significado; são e estão
sendo, quando em cena, representação de síntese imagética.
“Daí, nossos espetáculos, quando imagens, buscam trabalhar no universo do símbolo, daquilo
que podem representar, que podem carregar o quê comunicam universalmente. Estas imagens,
em sua maior parte, criadas com bonecos de pequena dimensão, refletem e refratam também
outra realidade não material: a realidade que simbolizam.”
(trecho do texto Justificativa pela Pesquisa Dramatúrgica, dentro do Projeto 15 Anos do Grupo Caixa de Imagens)

O Teatro de Animação pode ser um veículo de expressão de estados de alma ocultos e
impalpáveis, trazendo a tona sensações transcendentais. Pois o boneco produz metáforas da
realidade, faz uma representação sintética de sentimentos e desejos, concretiza idéias coletivas e
atemporais.
Possibilitando-nos trabalhar no universo da percepção da vida, nos limites do real, tornam-se
estranhos, enigmáticos, misteriosos, navegam para despertar o poético.

Teatro de Animação - Ensaio 3
Segundo Françoise Grund, o fato de se passar a figura antropomórfica para uma escala menor,
contribui para se criar uma energia cristalizada, o homem passa a concentrar energia numa figura
que se lhe assemelha.
O Caixa de Imagens é conhecido por seu trabalho com bonecos miniaturas, miniaturas que não
ultrapassam 10 cm.
Busca-se trabalhar com detalhes de movimentos e gestos, com adereços, cenário, desenho de
luz e trilha sonora como que elaborados por estes pequenos movimentos e gestos. Tudo vai
ganhando uma riqueza de detalhamento, detalhes que traduzam não o rebuscamento, mas que
traduzam uma outra relação com o tempo, pois pode-se colocar frações de segundos em relevo,
como se, em sua pequenez, estes fossem capazes de parar o tempo. Trabalha-se para que o
pequeno se avolume e passe a ter uma força e um poder que o coloque entre o encantamento e a
ameaça.
O pequeno se torna grande.
O que estamos querendo dizer pode ser compreendido também à luz de palavras de Jung ao
relacionar o mundo atômico com o universo dos arquétipos: “...os arquétipos têm em comum com
o mundo atômico esta característica, que os nossos dias justamente comprovam: quanto mais
profundamente a experiência do pesquisador penetra no mundo do infinitamente pequeno, mais
devastadoras são as quantidades de energia acumulada que ele lá encontra; do infinitamente
pequeno emana o maior efeito; isso se torna evidente, não apenas no mundo físico, mas também
na pesquisa psicológica. Quantas vezes, nos momentos críticos da vida, o todo depende do
aparente nada.”

Teatro de Animação - Ensaio 4
O boneco vivo é aquele em movimento, sua vida vem da ação física que é reveladora do caráter
do personagem, do símbolo que representa.
E, esse dizer, nos faz relatar a necessidade do cuidado e do aprimoramento teórico e prático da
utilização da linguagem verbal, pois corre-se o risco de trair a condição primordial do boneco (este
como símbolo), pasteurizando a cena, estereotipando ou facilitando de tal forma o conteúdo
dramático a ponto de instalar-se uma comunicação superficial, de “entretenimento”.
Isto ocorre quando a concepção do espetáculo não deixa espaço para o imaginário do
espectador, quando o espetáculo não trata o público como um parceiro, mas como um ouvinte
não ativo.
Neste momento então, recordamo-mo-nos de algumas palavras de Jung que podem nos ajudar a
nos aprofundar no respeito ao trabalho de pesquisa dentro do Teatro de Animação: “...quando a
mente explora um símbolo, esta é conduzida a idéias que estão fora do alcance da nossa razão.
Nossa razão confessa sua incompetência.”
Podemos dizer que se o seu boneco e o seu espetáculo têm um quê de não explicável, do não
saber, tem-se mais certeza do caminho. Quando a imagem cênica construída e lapidada pelo
grupo de teatro é compreendida imediatamente pelo público, porém nem o público nem o grupo
de teatro conseguem traduzir o seu significado racionalmente... sabe-se que ambos
compreendem que o espaço do vazio está ali, preservado, como que garantindo o todo
arquetípico.

Teatro de Animação - Ensaio 5
Mesmo que o público não veja, o boneco é movimentado pelas mãos/corpo do ator-manipulador,
porém há forças invisíveis que exercem seu poder.
Para nós, como Rilke disse, o boneco não é nem coisa, nem ser humano, há algo dentro dele que
o ultrapassa, é a sua alma.
Se o boneco é feito de matéria, ele traz consigo os quatro elementos (fogo, água, ar e terra),
existe um movimento contínuo em suas moléculas, que não se vêem, mas se percebem:
vibrações emitidas pela sua forma, por suas cores, por sua textura, pelos sons que pode emitir.
O homem é feito de matéria, assim traz consigo também os quatro elementos, tem em si forte
energia.
Acreditamos ser essencial ao manipulador, reconhecer e entrar em contato com as peculiaridades
intrínsecas da materialidade.
Se quem o manipula for quem o confeccionou, a troca é intensificada: troca de forças invisíveis
que há na matéria de ambos.
Desta forma, na movimentação do boneco é possível perceber a presença e a influência das
forças invisíveis que existem no homem e no boneco, mas também no público e no local em que
está se encenando. Podemos dizer que é por esta razão que quando o espetáculo termina, sentese “algo no ar”, percebe-se que a vida carrega inesgotáveis possibilidades.
Como diria Shakespeare, em “Ricardo III”: “Somos feitos da mesma matéria dos sonhos”.

Teatro de Animação - Ensaio 6
Nossa pesquisa cênica está calcada em um tripé: o pequeno, a proximidade e a itinerância.

O teatro de animação entra no pequeno como aquele que condensa significado, capaz de trazer e
ser símbolo, assim quando este pequeno se faz presente em nossas encenações, é a maior fonte
de expressão da cena.
Quanto à proximidade, o teatro de animação se dá na cumplicidade que estabelece com o
público, principalmente pela capacidade expressiva de seu olhar e de seus movimentos. Para
conseguirmos esta expressividade, é necessário um processo lento e gradual de pesquisa desde
o momento da confecção, já que este está vinculado ao desenvolvimento dramatúrgico do
espetáculo.
Quanto à itinerância, traz à tona a tradição que nos ensina a criar e construir estruturas
cenográficas fáceis e rápidas na sua montagem e adaptáveis a inúmeros espaços.
Traz à tona a tradição do artista mambembe que sai em busca, que abre caminhos e cria elos
através de seu trabalho.
Fonte de Pesquisa Teórica:
Obra de Ana Maria Amaral sobre o Teatro de Animação

“Travessia” – Uma Performance Urbana - Ensaio 1
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Uma boneca de aproximadamente 10cm, chamando um espectador por vez, ora convidando-o
para dançar, ora acariciando suas mãos, ora relembrando brincadeiras da infância, oferece-lhe,
antes da despedida, uma flor.
Na delicadeza de melodias executadas ao vivo, a boneca, que tem como cenário o vestido de
quem a manipula, pretende dar a cada espectador a sua respectiva flor.
Uma mesma ação que se desdobra a cada espectador ganha vida nas mãos que se mesclam
(mãos do ator manipulador, mãos do ator que toca a trilha, mãos do espectador).
Grupo Caixa de Imagens cria “Travessia” trabalhando dentro de seus principais fundamentos
dramatúrgicos: uma obra de arte precisa ser, ao mesmo tempo, um símbolo e a expressão exata
da realidade.
Travessia fala do porvir, do delicado cuidado com o que está nascendo, da saudade que cada
momento cala em nós. Fala da passagem. Canta aquilo que não é nem partida nem chegada.
Fala do eu na multidão. Revela o sussurrar do vento.
Figurinos dos atores e da boneca buscam trabalhar com a possibilidade do olhar que não tem
pressa, conversam assim com a dramaturgia na medida em que revelam detalhes de trabalho
artesanal realizado e dialogam com o vento.
A trilha sonora e maquiagem reforçam o sopro do vento.
O teatro de animação entra como possibilidade cênica para falar do pequeno, do invisível, do
sopro de vida, da delicadeza do gesto, da parte menor do tempo.

“Travessia” – Uma Performance Urbana - Ensaio 2
Travessia intervém nas calçadas de ruas e praças buscando criar elos, transformando o tempo e espaço
de passagem, de travessia, já que sua pesquisa trabalha poeticamente a idéia que percorrer o caminho é
tão importante como partir e chegar.
A proposta da performance é para ser realizada em praças, ruas e quintais, em praças e ruas provoca uma
ruptura no cotidiano destes espaços.
Trabalha-se distintas formas de caminhar, muitas vezes propondo um caminhar composto por simples
passos de dança. Chega então, o momento de instalação, geralmente convocado por um olhar de sincero
interesse por parte de uma pessoa que passa, de um pedestre, isto é, de um espectador, uma mesma
ação é proposta, mas a forma poética que será concretizada depende das relações estabelecidas entre os
atores-músicos-manipuladores com o público e com o espaço físico em que a performance está
acontecendo. Esta estrutura confere larga versatilidade ao acontecimento teatral.
“Travessia” – Uma Performance Urbana - Ensaio 3
A ação proposta é individual, atores-espectador, mas esta ação pode ser assistida por grupo de
espectadores, que pode ou não interferir na ação; muitas vezes, entra-se em contato com espectadores
que assistem à performance a distância, permanecem por um bocado de tempo, observando, ampliando
assim o campo de acontecimento ou círculo de concentração do trabalho e na maior parte das vezes, um
dos atores, finalizando este espaço-tempo da fase de instalação, vai até estes espectadores, realizando a
ação da entrega da flor a pedido da pequena boneca.
“Travessia” trabalha na atmosfera da intimidade, criando elos, quebrando distâncias, colocando lado a
lado, como parceiros, atores e público.

Primeiro Movimento – Ensaio 1
Como fundamento de nossa pesquisa dramatúrgica – para realização de espetáculos em locais
alternativos que continuam a funcionar -- dedicamos o início de nossos espetáculos para
recepcionar a platéia. Esta parte inicial ganha o nome de PRIMEIRO MOVIMENTO.
- como uma unidade de saúde ou um abrigo para crianças pode parar? Como uma instituição
educacional pode parar dentro do seu horário de funcionamento? Ou mesmo um presídio?
Trabalhamos dentro de organizações vivas.
- a platéia está em seu local de trabalho: é comum espectadores chegarem correndo até o local
de apresentação, pois precisam terminar sua função minutos antes do início da encenação.
Outros, porém, que não podem parar de trabalhar, estabelecem relações de participação: ouvem
o espetáculo e as reações do público, muitas vezes como se estivessem ouvindo a um programa
de rádio.
- estamos entrando na casa deste público, é necessário o diálogo com este espaço, não somente
na concepção do cenário, mas com este todo vivo. Não é simples este diálogo: é necessária uma
atitude de escuta de ambas as partes, já que o que se pretende é a parceria;
- nossos espetáculos têm um cunho intimista. Daí se deduz que a concentração, o círculo de
concentração, que, sem pressa, vamos construindo entre nós e o público, entre nosso espetáculo
e este todo vivo é fundamental.
Todos estes pontos levantados vão estabelecendo um ritual, arquitetado através do diálogo com o
que o espaço é e diz.

Primeiro Movimento – “Pra Viajar” - Ensaio 2

Os espectadores entram de maneira vagarosa, sendo encaminhados cuidadosamente para os
seus assentos, mudanças na disposição destes assentos são efetuadas para que o público
permaneça da forma mais confortável possível. Não há pressa.
Estabelecemos um diálogo não verbal com a platéia durante o Primeiro Movimento do “Pra
Viajar”.
No espetáculo “Pra Viajar”, dedicado ao público infantil, de 0 a 7 anos, o Primeiro Movimento se
dá através de cenas sem linguagem verbal ou utilizando uma linguagem inventada:
- entrada e acomodação do público, um a um é delicadamente acomodado. Os intérpretes
recepcionam e conduzem pela mão cada espectador, verificando de forma atenta se todos estão
bem acomodados (intérpretes encenam o porteiro e o apontador).
Conduzindo-os pela mão, o público compreende que aquele espaço tão utilizado por ele em seu
cotidiano, ganha agora outra dimensão: o refeitório ou a sala de aula, agora é uma sala de teatro.
O Primeiro Movimento costura, de forma sutil, a linha que principia a encenação da primeira cena:
a cena da maquiagem.

Primeiro Movimento – “Conto Machado” – Ensaio 3
Os espectadores entram de maneira vagarosa, sendo encaminhados cuidadosamente para os seus
assentos, mudanças na disposição destes assentos são efetuadas para que o público permaneça da
forma mais confortável possível. Não há pressa.
“Seus primeiros contos demonstram a evolução do dramaturgo para o contista, onde as cenas são descritas
como se fossem um ato teatral. A conversa com o eventual leitor parece-se com um diálogo do contista com a
platéia.” (Trecho da biografia “O Tempo e o Espaço Machadiano”)

No ‘Conto Machado’ utilizamos a linguagem verbal durante o Primeiro Movimento.
O processo de pesquisa deste espetáculo, “Conto Machado”, é narrado ao público, já que, em parte, foi
realizado com semelhantes grupos, de adolescentes e adultos, àquela platéia.*
*Dentro dos dois projetos desenvolvidos pelo Grupo: Projeto Convites, Machado de Assis, Leituras e
Encenações – Prêmio Funarte Myriam Muniz e Projeto Pelos Olhos de Machado – PAC/Secretaria Est. de
Cultura de SP”.
A dúvida machadiana e a conversa com os “leitores-espectadores” tornam-se evidentes: um sorteio é
realizado para escolher 2 ou 3 dos 50 contos selecionados para a encenação. É iniciada a disposição dos
objetos cênicos de forma rápida e eficiente ao mesmo tempo em que nomes dos personagens dos contos
são expostos e comentados: chamamento para o ato transcendental de duvidar e para um olhar
diferenciado para estes narradores.
Portanto, no “Conto Machado”, o Primeiro Movimento recebe a importância de:
- estabelecer diálogo próximo entre atores e público: estabelece-se a cumplicidade;
- instituir o círculo de concentração entre espetáculo e espaço;
- trazer a dramaturgia pautada num dos principais instrumentos de reflexão da obra machadiana: a dúvida.

“Conto Machado”- o espetáculo - Ensaio 1

Todos os comentários realizados pela platéia são por nós percebidos como fazedores de cena, de
fonte dramatúrgica.
No espetáculo “Conto Machado”, tal concepção dialoga com a própria concepção de criação
artística ou de produção da obra contística de Machado, já que nossa concepção dialoga por sua
vez, com a análise do crítico literário Paul Dixon: “Machado desenvolveu sua própria teoria da
criação artística em seus contos. A teoria implícita deixa espaço para o acaso ou a intuição, e
concebe a criação não como um processo rigidamente determinado, mas como um caso fortuito.”
Improvisação? Sim, também. Porém, desenvolve-se uma concepção cênica que ao ‘conversar’
com o espaço vivo, que continua a funcionar, coloca o espetáculo em cena como se este
estivesse sendo encenado na rua.
Rua? Sim, pois, pode-se dizer que teatro de rua é uma modalidade teatral em que o trabalho dos
atores está o tempo todo jogando junto a outros elementos presentes no espaço, como se a
platéia estivesse aberta à ‘estética da interrupção’?
É preciso que o grupo, enquanto intérpretes, esteja em estado receptivo, criando prolongamentos:
o bom êxito e o grau de penetração do espetáculo dependem do aproveitamento das situações ou
circunstâncias inusitadas que possam acontecer, ‘presentificando-as’ na busca da relação entre
os atores, o público, o espaço-vivo e a dramaturgia.

“Pra Viajar” – o espetáculo - Ensaio 1

A criança chega prá nós no final do espetáculo e pergunta se referindo ao cavaquinho que
usamos em cena:
- “Ele vai crescer ou vai ficar desse “tamainho” ?”
Esta lógica nos fundamenta e nela buscamos ser e estar em cada cena do espetáculo.
Uma lógica que nos conduz ao pensamento que em vez de uma única solução, aceite várias
soluções possíveis, vários modos de resolver o problema, capaz de apreender relações entre
fatos nunca anteriormente notados e assim produzir formas novas.
A dramaturgia de “Prá Viajar” tem como elemento principal a realização de um elogio à
imaginação. Conta sobre dois andarilhos que viajam ao encontro de uma lenda japonesa através
de um balão. Esse balão é capaz de chegar à Lua e depois cair no Japão porque como...
A gente costuma dizer:
“Se o teatro é o caminho, o balão é o meio possível de se locomover.”

Palavras Cruzadas – uma performance urbana - Ensaio 1

Trata-se de uma performance urbana na qual conta-se contos populares e literários através de
uma conversa pelo celular. Os contos escolhidos são narrados, informalmente, como se os atores
estivessem contando para um amigo o último livro que leram. E pode ser realizada em dois
formatos: ora um conto é narrado pelos três participantes, cada um contando uma parte e ora,
outros contos são narrados individualmente.
Dependendo do espaço público escolhido, esta performance pode ser realizada de forma diversa.
Sendo a mais recente produção dos Grupos Caixa de Imagens e Faz e Conta, a intervenção
urbana Palavras Cruzadas lança novos horizontes dramatúrgicos e performáticos.
Sua trajetória ...
Resolvemos aceitar o convite da Trupe Sinhá Zózima para participar da Mostra Arte Expressa
como forma de estabelecimento de intercâmbio e como possibilidade de aprofundar nossa
pesquisa cênica já que para efetuar nossa participação, teríamos que desenvolver uma adaptação
de nossa performance Palavras Cruzadas: esta adaptação foi elaborada tanto pelas
características singulares do espaço cênico (dentro de um ônibus percorrendo seu trajeto com
passageiros que o freqüentam como meio de transporte cotidiano) como por estarmos
participando de uma Mostra de Teatro e, portanto, todos os funcionários estavam cientes e
colaborando e os passageiros eram informados antes de entrar no ônibus.

SOBRE O REGISTRO FOTOGRÁFICO

O Grupo Caixa de Imagens comemorou 15 anos, durante 15 meses, em 150 encontros e
apresentações, possibilitados pelo presente projeto.
Artistas mambembes, atendendo às solicitações de apresentações com debate, solicitadas pela
população ou por instituições educacionais, de saúde, de assistência social, de segurança pública, de
cultura e de bairro, apresentam seus espetáculos por todas as regiões de São Paulo. Assim,
retornando a locais cuja parceria já havia sido desenvolvida anteriormente, várias vezes tivemos a
alegria do reencontro, e também a expectativa e surpresas geradas nos encontros com novos
parceiros.
Além dos espetáculos de repertório voltados para o público infantil e adulto, o presente projeto dividiu
espaço com grupos e artistas convidados.
Como os espetáculos são realizados em locais não convencionais (salas de aula, varandas,
quintais...), além de definir o espaço onde será montado o cenário, a preocupação com a acústica, a
disposição e acomodação da platéia, no meu caso especifico, existe a eterna busca da melhor luz.
Durante as apresentações, quando os atores estão plenos e os espectadores absorvidos, tento captar,
além das cenas das peças, as expressões e reações da platéia.
O material fotográfico mostra um pouco do muito que vivemos e vivenciamos. Rostos, risos,
ansiedades, luzes, cores, cenários, maquiagens... e aplausos.
Um grupo comprometido em compartilhar seu repertório por toda São Paulo, assim é o Caixa de
Imagens.
Adalberto Lima

O GRUPO CAIXA DE IMAGENS
O Grupo Caixa de Imagens, completou, em 2009, quinze anos de carreira.
O trabalho desenvolvido por esse grupo tem sido uma das raras unanimidades no cenário das artes do
palco no Brasil e do mundo.
É considerado um dos mais criativos e respeitados grupos de teatro, tanto pela sua pesquisa, quanto pela
realização requintada de seus espetáculos, coerente e fiel aos seus princípios artísticos, passando sem
resvalar nos modismos dos constantes pedidos do marketing cultural. Sua trajetória artística leva-os à
construção de novos parâmetros na relação espetáculo/público/espaço cênico. Seus espetáculos se
caracterizam por uma dramaturgia própria que se desenvolve na busca da poesia visual pelo mergulho na
profundidade da alma humana.
São artistas inteiramente identificados com seu país e não fazem do resultado cênico um espelho explícito
do Brasil em que vivem, mas tratam-no como fruto do que pensam sobre a realidade. E se seus
espetáculos, ora com imagens, ora com palavras, são considerados encantadores, trabalham num encanto
que acalanta no ardor pela vida solidária.
No repertório estão mais de vinte espetáculos, 06 editais de política cultural pública nos âmbitos federal,
estadual e municipal, mostras e projetos sociais realizados que resultam de uma carreira nacional e
internacional, na qual o grupo percorreu, até então, mais de 600 cidades, 04 continentes e 13 países
(Itália, Alemanha, França, Argentina, Estados Unidos, Austrália, Portugal, Grécia, República Checa, Chile,
Polônia, Rússia e Japão), somando um número aproximado de dois milhões de espectadores, o que é
uma proeza tratando-se de um grupo cuja proposta de trabalho tem um cunho intimista.
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