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RESUMO 

 

 

A presente dissertação é parte da pesquisa que se propõe  

investigar o discurso da materialidade cênica do grupo  italiano 

Socìetas Raffaello Sanzio. O foco central neste primeiro momento é 

sua trajetória e as experiências daí decorrentes. Através  da analise 

de seu percurso, procura-se estabelecer nesta pesquisa uma 

reflexão sobre as práticas contemporâneas do espetáculo que 

marcam uma ruptura com o modelo dramático tradicional ao propor 

novos paradigmas na construção da escritura cênica. 

 

Palavras-chave: Teoria e História do teatro, Teoria da Arte, Transvanguarda, 

Performance, Teatro de Imagem. 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation is part of the research that aims to investigate the 

discourse of materiality scenic of the Italian group Socìetas Raffaello 

Sanzio. The central focus in this first time is its history and 

experiences resulting. Through analysis of its trajectory, it aims to 

establish this research a study of the contemporary practice of the 

show that marks a dramatic break with the traditional model to 

propose new paradigms in the construction of the writing stage. 

 

Keywords: Theory and History of theater, Theory of Art, Transvanguarda, 

Performance, Image Theater. 

 



ASTRATTO 

 

Questa tesi è parte della ricerca che si propone di indagare il 

discorso di rilevanza scenica del gruppo italiano Socìetas Raffaello 

Sanzio. Il tema centrale di questo primo momento è la sua 

traiettoria e la conseguente esperienze. Attraverso l'analisi del suo 

percorso, che mira a stabilire questa ricerca a riflettere sulla pratica 

contemporanea della mostra che segna una drastica rottura con il 

modello tradizionale di proporre nuovi paradigmi per la costruzione 

della  scrittura di scena. 

 

Parole chiave: Teoria e Storia del teatro, Teoria del Arte, Transvanguarda, 

Performance, Teatro Immagine. 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette thèse s'inscrit dans le cadre de la recherche qui a pour but 

d'étudier le discours de l'importance scénique du groupe italien 

Socìetas Raffaello Sanzio. Le point central dans ce premier moment 

de sa trajectoire et de l'expérience acquise en la matière. Grâce à 

l'analyse de sa trajectoire, elle vise à établir cette recherche à 

réfléchir sur la pratique contemporaine de l'exposition, qui marque 

une forte rupture avec le modèle traditionnel de proposer de 

nouveaux paradigmes dans la construction de la écriture scénique. 

 

 

Mots-clés: Théorie et Histoire du théâtre, La théorie de l'art, Transvanguarda, 

Performance, Théâtre d'images.  
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INTRODUÇÃO 

 

O tema desta dissertação se origina, da minha experiência 

como atriz, ligada à dança e portanto à fisicalidade do ator e à 

materialidade carnal da cena. Meu objetivo é  investigar a trajetória 

da companhia teatral italiana Societás Raffaello Sanzio, sua 

materialidade cênica e a linguagem por ela constituida. Ao entrar 

em contato com o percurso deste grupo me deparei com fases 

distintas, que mais tarde pude constatar, não serem, nem por isso, 

disjuntas. As mais variadas denominações  atribuídas a este teatro, 

tais como, teatro avulso, teatro dos emparedados e outras que 

serão relacionadas no decorrer desta dissertação, estão 

estritamente vinculadas ao carácter experimental de suas pesquisas 

que, no decorrer de sua trajetória, somam-se às obras 

subsequentes. 

 

Assim sendo, parto de uma pesquisa histórico-bibliográfica 

para proceder a uma análise estética das fases nas quais o grupo 

realiza seus experimentos e, desta forma, refazer o precurso do 

grupo na tentativa de averiguar se há a constituição de uma nova 

linguagem ou de um novo paradigma 

 

 

Na primeira parte, começamos por investigar o teatro de 

imagem na Itália, tomando como ponto de partida o movimento 

que, nos ultimos decênios do século XX, através de suas 

experimentações revelou, uma nova cena. Parto da transvanguarda, 



que ocasionou a revelação destas tendências à  cena atual. O intuito 

da investigação é verificar quais foram os grupos mais influentes e 

se o nosso objeto de estudo foi por eles afetado. 

 

 

No segundo capítulo investigamos os primeiros espetáculos da 

companhia, marcados pelo encontro com Carmelo Bene, e por uma 

leitura muito pessoal de Stanislavski, com base na sua investigação, 

sobre o pensar e o escrever. Entre 1985 e 1991, a Socìetas 

desenvolveu um teatro que em seus textos era qualificado como 

Neoplatonico e Iconoclasta. Neoplatonico na medida em que Platão 

foi o primeiro grande pensador crítico da representação, e o 

primeiro a denunciar o "poeta" como um dos signatários dos mitos, 

até então coletivos. Iconoclasta, no sentido etimológico do termo 

"image breaker”. Platão já denunciava a representação como a 

duplicação, máscara e degradação de uma realidade inalcançável. 

Em 1985, com “Santa Sofia- Teatro Khmer”, a Socìetas inaugura 

uma investigação mais estreita neste sentido. 

 

No terceiro capítulo seguimos com a investigação da trajetória 

da Socìetas, que, quatro anos mais tarde, mergulhou no Teatro dos 

mitos mesopotâmicos. advindos de culturas não ocidentais. A 

companhia de Cesena os apresentará como três máquinas de guerra 

contra a tragédia, considerada como protótipo de um teatro literário 

em suas origens e que submete o teatro à palavra e ao autor.  

 



No quarto capítulo, o ciclo denominado: “Epopea della Povere” 

(A epopeia da poeira), marca uma viragem radical no trabalho da 

trupe. A Socìetas Raffaello Sanzio decide se confrontar diretamente 

com a grande tradição europeia. Com o espetáculo “Amleto. La 

veemente esteriorità della morte di un mollusco” (Hamlet. A 

veemente exterioridade da morte de um molusco- 1992), de William 

Shakespeare e Saxo Gramaticus, a companhia opera uma descida 

aos infernos da língua acoplada a uma reflexão sobre o mito do 

ator.  

A investigação que começou com Hamlet continua, a partir do 

mito do ator, com “Masoch. I trionfi del teatro come potenza 

passiva, colpa e sconfitta” (Masoch. Os triunfos do teatro como 

potência passiva, culpa e derrota- 1993), e ao lado da reflexão 

sobre a relação entre texto, corpo, língua e tradição, com “Orestea. 

(una commedia organica?)” (Orestéia. (uma comédia organica?)-

1995). É neste espetáculo que a presença física do ator e a 

tecnologia estabelecem novas relações.  

 

Retornam então a Shakespeare quando Castellucci realiza o 

seu “Giulio Cesare” (Julio César- 1997), sustentado por reflexões 

sobre o prestígio da retórica como um discurso de poder, uma mise 

en scène aonde vemos que o nascimento da voz tem a mesma 

origem que a língua. Todos os personagens são incorporados por 

corpos feridos, desgastados, que sofrem, vagando em um mundo 

devastado pelo vazio do discurso político. Chega-se depois deste 

momento, a obra mais ambiciosa da Socìetas “Genesi. From the 



museum of sleep.” (Genesi. Do museu do sono.-1999), fechando-se 

assim, o primeiro grande ciclo experimental de sua investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

VERBUM ET IMAGO; ORIGENS DO TEATRO DE IMAGEM NA 

ITÁLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Claude os, aperi oculos! 

“Cale a boca, abra seus olhos” 

 

 

 

 



“Tutte le ricerche che credevamo concluse si riaprono”1 

Maurice Merleau-Ponty 

 

 

1.1. Verbum et Imago: um fenômeno italiano. 

 

Toda prática artística se desenvolve a partir de motivações 

teóricas sendo que, ao mesmo tempo, toda teoria é alimentada pela 

prática por ela fundada. No teatro, no decorrer do século XX, estas 

práticas e as teorias por elas preconizadas, começam a sofrer uma 

profunda ruptura no início dos anos 1970, tanto no modo de pensar 

como na praxis teatral, ao reivindicar a autonomia da cena e a 

libertação do texto.  

 

Mas isto, de certa forma, já estava anunciado pelas 

vanguardas modernistas, pois no fim dos anos sessenta e início dos 

setenta, este processo de inovação constante das vanguardas 

artísticas começa a entrar em crise. Desde então crescem as 

propostas híbridas da produção cultural e a agregação sucessiva, na 

arte, de todos os elementos estilísticos conhecidos. Isso implica na 

volta aos estilos do passado e nas uniões, mesclas e justaposições 

de diferentes elementos estilísticos, tanto novos como antigos e, 

inclusive, entre novos e antigos.  

 

Já a arte pós-moderna rompe, portanto, com a tradição da 

inovação pela inovação das vanguardas e se volta a estilos de todos 

                                                 
1 Toda investigação que acreditavamos concluida se reabre. 



os tempos e de diversas culturas, inclusive minoritárias e primitivas 

- que, talvez, foram esquecidas pelas vanguardas - podendo 

mesclá-los com ampla liberdade e sem nenhum tipo de hierarquia.  

Se o o pós-moderno rompe coma tradição das vanguardas, surge 

um novo movimento particularmnete na Itália denominado 

transvanguarda (além da vanguarda). O crítico de teatro Giuseppe 

Bartolucci próximo a ela, une-se ao crítico de arte Filiberto Menna e 

organizam em 1973 em Salerno o encontro denominado “Nuove 

Tendenze”; que facilita a emergência de novos fenômenos teatrais e 

onde surge a denominação “teatro de imagem”2.  

 

A grande reviravolta se esboçou desde 1972, ano de 

referência para o teatro italiano: Luca Ronconi cria “Orlando Furioso” 

- espetáculo que sai dos espaços convencionais e trabalha a relação 

público espetáculo-,  Mario Ricci apresenta “Moby Dick”, Giuliano 

Vasilicò “Os 120 dias de Sodoma”, e o grupo Magazzini, “A mulher 

cansada encontra o sol” - espetáculo visual que individuava uma 

escritura regulada pelos ritmos internos da phoné e da gestualidade 

do ator- , Carmelo Bene com o filme “Nossa Senhora dos Turcos” e  

o espetáculo “S.A.D.E.”. 

 

                                                 
2 Por ocasião deste encontro, Menna fez uma distinção entre “teatro- imagem” e  
“teatro do imaginário”. O significado não é o mesmo entre o primeiro e o segundo 
caso, no primeiro entende-se uma identidade entre o teatro e a imagem,, 
acentuado pelo uso da linguagem visual, mais que o texto tendo um papel de 
igual importância. No segundo subentende-se que o teatro  se expresse através 
da linguagem do imaginário. È proposto o termo “ teatro de imagens para 
sublinhar a capacidade das imagens de falar e agir sobre aqueles que as olham. 
As atas do colóquio de Salerno “ Nuove tendenze/ tetatro-immagine(8-
10junho1973) são publicadas in Uso modalitá e contraddizione  dello spettaccolo 
immagine,Maccerata,Nuovo Foglio.1975. 



O teatro de imagens foi o lugar de encontro e agregação de 

instâncias artísticas, culturais e políticas que orientaram a pesquisa 

teatral dos últimos trinta anos. Ainda hoje, essas instâncias, 

receptivas à dimensão poética e musical da palavra, são 

apresentadas nos trabalhos de grupos de pesquisa; seja nos teatro 

di figura (teatro de fantoches) como o Teatro Del Carretto e Teatro 

Gioco-Vita; como nos ligados a novas tecnologias como Studio 

Azzurro de Paolo Rosa, Fabio Cirifino, Leonardo Sangiorgi ou 

Krypton de Giancarlo Canteruccio; seja ainda nos da “troisième et 

quatrième vague”, próximos do teatro dança: Sosta Palomizi, Parco 

Butterfly, Marcido Marcidorjs e outros. É, pricipalmente, o Teatro 

Clandestino de Pietro Balbina e Fiorenza Menni, que montou “O 

idealista mágico” (1997); “Pede-se não discutir sobre Casa de 

Bonecas” (1999); “150.000.000 Sinfonia Maiakovskiana” (1999) e 

“Otelo” (2000), aonde utilizam a projeção de vídeo como um véu 

que fecha a cena e torna-se cenografia virtual.  

 

Dentro de um panorama tão rico de implicações e influências, 

seria ingênuo pretender estabelecer com precisão a data do 

nascimento deste fenômeno cultural de múltiplas facetas que se 

desenvolve de maneira específica3. A osmose entre as artes 

plásticas e o teatro, que se afirmou desde o fim dos anos 60, tem 

                                                 
3 Quadri, Franco. Avanguardia teatrale in Italia, 2vol, Torino Einaudi,1997( para 
esta referência ver vol1.p.37) Bartollucci, Giuseppe, Teatro corpo-Teatro-
immagine, Mutations, L’esperienza del teatro immagine. Padova. Marsilio 1970, 
Roma- NewYork, o.o.1.p.1975; Ponte Di Pino, Oliviero, Il nuovo teatro 
italiano(1975-1988), Firenze, Casa Usher, 1988; Sinisi, Silvana, Dalla parte 
dell’occhio, esperienze teatrali in italia (1972-1982).Roma, Kappa,1982; 
Bartolucci,Giuseppe, Achile e Lorenzo Mango, Per un teatro analítico 
esistenziale.Torino.studio Forma,1980.  



um papel fundamental na criação do “teatro de imagem”, 

notadamente em Roma aonde a situação oferece um terreno 

propício, e onde os projetos artísticos caminham paralelos aos 

projetos políticos. Cada imagem é utilizada, não para ilustrar um 

objeto e lhe dar uma forma estética definida, mas para mostrar a 

fragmentação dos sentidos e das incertezas da visão em todo o 

mundo. Por sua carga emocional, este teatro provoca em cada 

espectador uma reação individual independente de todas 

interpretações da realidade. Nasce uma língua teatral visual, contra 

as implicações ideológicas da palavra escrita e contra a invasão de 

mensagens políticas que afetaram tanto o teatro de texto na sua 

versão burguesa,  como sua ramificação Brechtiana.  

 

Na luta contra  “o oficial” “teatro di prosa”, o texto escrito se 

dissolve na exploração da música interna das palavras, e a malha de 

significações superpostas encontra nas imagens um efeito de 

amplificação, de diálogo ou de contraste.  

 

Carmelo Bene é o pioneiro nesta linha, que procura libertar o 

teatro da idéia de “representação”, levando a palavra escrita a seus 

limites extremos. Libera-se das correntes formais para remetê-la à 

oralidade pura. Desestruturada pela voz do ator, que acentua 

significações ligadas a etmologias inesperadas, o texto torna-se uma 

partitura musical, multiplica os espaços de visualização graças a 

sonoridade das palavras e a suas associações. Com “Nossa Senhora 

dei Turchi” (1964) Bene se propôs:  



“fazer explodir o campo linguístico, sabotar o discurso com suas 

atrofias sem finalidade, desintegrar a sintaxe bem ordenada.”4 

explorar, nele mesmo, a oralidade a partir das exigências físicas do 

intérprete5, entrar em uma espécie de estado de graça, por todos os 

meios, o nonsense, o “vaneggiamento”, no sentido etimológico de 

“rendre vain, rendre vide6” : estas são as únicas condições das quais 

podemos falar além da página escrita. Bene foi o primeiro a utilizar 

em cena o play-back, a distorção e ruídos sonoros usando 

microfones e toda uma aparelhagem técnica para fazer sair a phoné, 

termo que tomou de Gilles Deleuze, um de seus grandes 

admiradores. 

 

O teatro de imagens condensa então uma fase de luta entre 

texto e a representação, um dos fios condutores do teatro 

contemporâneo, como cita Carmelo Bene:   "tudo que não é 

representavel no teatro e, portanto, possível, uma vez transferido 

para a página escrita, torna-se impossível, no sentido de que não se 

abre mais para o possível. A página escrita não é  nada mais do que 

uma mera representação.” 7  

                                                 
4“ faire exploser le champ linguistique, saboter le discours avec sés nains de 
parade, désintégrer as syntaxe bien ordonée” Bene, Carmelo; Dotto, Giancarlo, 
Vita di Carmelo Bene, Milano, Bompiani, 1998.p.208. in: Picon-Vallin, Beatrice. 
Ars du Spetacle, Paris Editions CNRS,2001. 
5 Taviani, Ferdinando, Uomini di scena, uomini di libro, Bolonha, Il Mulino, 
1998.p.208. in: Picon-Vallin, Beatrice. Ars du Spetacle, Paris Editions CNRS,2001. 
 
6 Em 1986, Lorenzaccio, um de seus espetáculos fetiches, “Ma dannation”, in C. 
Bene, G Dotto, op.cit.p.209 
7“Tout ce qui n’est pas représentable au théâtre et donc possible, une fois 
transfere sur la page écrite, devient impossible, dans lê sens qu’il ne s’ouvre pas 
au possible. La page écrite n’est pás qu’une purê représentation” in: Pasolini, Píer 
Paolo, “Cinema di poesia”, in Nuovi argomenti, n°2, Roma, junho-setembro1966. 



 

Assim como Pasolini, que para caracterizar seus filmes, usou a 

expressão “cinema de poésie”, afirmando dessa maneira a 

existência de uma escritura visível; a autonomia da linguagem 

visual ou imagem será um signo a decifrar. Afirmando também que 

a linguagem visual utiliza formas de associação de condensação e de 

polivalência semiológica comparáveis às da poesia. Esta formulação 

repetida por Frederico Tiezzi, um dos pioneiros do “Théâtre de 

poésie” dos anos 80, mostra a ligação estreita entre imagem cênica 

e palavra poética, palavra dita na cena pela voz do ator, que 

encontramos sob múltiplas facetas no teatro de imagens italiano.  

 

Neste contexto a imagem não é mais ilustração de uma 

narração,  ela não visa mais uma realidade formal ou estética viável 

em si.  Ao contrário, ela é signo misterioso, sugestão para decifrar a 

incerteza, de acordo com ou em contraste com as outras linguagens 

presentes na cena – voz, música, movimento, projeções. 

 

Para entender a complexidade desta tendência, é suficiente 

pensar na maneira que Tiezzi consagra as encenações das óperas 

“Norma” (1991) e “La Traviata” (1993) ao utilizar a música em seus 

espetáculos e o trabalho com a voz que ele realiza graças a Sandro 

Lombardi, ator e músico, que criou a ‘massa sonora’  de quase todas 

                                                                                                                                             
e “ Linguaggio e ideologia nel fibri”, Roma, Fratelli Calfieri,1968. in: Picon-Vallin, 
Beatrice. Ars du Spetacle, Paris Editions CNRS,2001. 
 



as criações artísticas do grupo Magazzini8. Com a colaboração do 

Studio Azzurro e do compositor Giorgio Battistelli para “The Cenci” 

(1997); “Giacomomio, salviamoci” (1998), “Il Fuoco, l’acqua, 

l’ombra” (1999), em “Voyage au bout de la nuit” (1999) da 

companhia Societàs Raffaello Sanzio que transforma o texto de 

Céline em sonoridades para um concerto, ou a “Sinfonia 

Maiakovskiana” (1999) do “Teatro Clandestino” que se prevalece de 

suportes tecnológicos, os espectadores devem  usar fones de ouvido 

e as palavras de Maiakovski tornam-se ‘oratório’. 

 

A voz re-introduz na cena o texto dissolvido dentro das 

sonoridades da palavra dita, que atravessa os sons e os sentidos 

para re-encontrar a língua perdida, a língua da alma e não da lógica. 

A procura de uma língua materna desencadeou um fenômeno, o 

retorno às raízes lingüísticas e às tradições culturais regionais, 

ocultadas pela uniformização imposta pela televisão, mas 

recuperadas, por sua vez pelo cinema nos filmes feitos por atores 

que tinham um acentuado sotaque regional e uma linguagem muito 

pessoal (Roberto Benigni, Massimo Troisi, Carlo Verdone, Nicola 

Abbatantuono).  

 

                                                 
8 Presagi Del vampiro (1976), Vedute di Porto Said et Studi per ambiente (1978), 
Punto di rottura et Ebdomero de Giorgio de Chirico (1979), Crollo nervoso et 
Ebdomero2 (1980), Genet a Tangeri (1984), Ritratto dell’autore da giovane et Vita 
immaginaria di Paolo Uccello (1985), Com’è de Beckett et Artaud (1987), 
Hamletmaschine de Heine Muller (1988), Aspettando Godot et Commedia 
dell’Inferno (1989), Il Purgatorio-la notte lava la mente (1990), Nedda (1991),- 
com excessão das músicas feitas por John Hassel para Sulla Strada (1982), por 
Giancarlo Cardini para Medeamaterial de Muller (1988) e por Salvatore Sciarrino 
pra Il Paradiso- pérche mi vinse il lume d’esta stella (1971). 
 



As sonoridades dialetais são exploradas por Marco Martinelli e 

Ermanna Montanari do “Ravenna Teatro” – “Le ventidue disgazie di 

ser Mor Arlecchino”, ”Lus”, “Perhindérion”, “I Polacchi”, adaptação 

de “Ubu Roi” de Jarry), por Mariângela Gualtieri do “Teatro Valdoca” 

de Cesare Ronconi – ela escreve uma língua imaginária “langua 

cavala” levando em conta a realidade física de cada um de seus 

atores- bailarinos.  

 

Assim como outra modalidade cênica foi afirmando-se no anos 

1990, são as récitas dos atores- autores, que são atores solitários, 

narradores engajados como Marco Paolini, Laura Curino e Marco 

Baliani9, com abundantes ecos das “Affabulazione” de Dario Fo10, de 

quem podemos dizer são os primeiros e originais herdeiros diretos, 

revivem sobre os palcos uma realidade e uma cultura  que pertence 

a escritura oral. 

 

1.2. Teatro e artes visuais.  

 

No decorrer do período que vai de 1968 a meados dos anos 

70, a colaboração entre teatro e artes plásticas assume um papel 

importante no desenvolvimento do teatro de imagens. Este encontro 

foi muito fecundo sobretudo (como já nos referimos) em Roma, 

onde desabrocharam as “cantine” (caves, a mítica Beat’72 

inaugurada em 1966 pelas primeiras performances de Carmelo 

                                                 
9 Il racconto Del Vajont de Marco Polini,1995 ou Orphy 2013, Piccoli Angeli ou 
Migranti de Marco Baliani. In: Chinzari, Stefania e Ruffini, Paolo. Nuova Scena 
Italiana. Il teatro dell’Ultima Generazione. Edizione Castelvecchi.Roma.2000. p.72 
10 Fo, Dario. Fabullazzo, Milano, Kaos. 1992. 



Bene), os estúdios, os laboratórios.  Estes lugares, situados ao redor 

das “salas oficiais”, tornam-se verdadeiros quartéis-generais de 

grupos ou coletivos interdisciplinares que utilizam linguagens visuais 

diferentes. A aposta principal desses coletivos é afirmar uma visão, 

mais ideológica do teatro, diferente, e mais diretamente militante 

que a da cena política na época da contestação.  

 

Os artistas Mario Ricci, Giuliani Vasilicó, Memé Perlini, 

Giancarlo Nanni, muito antes de todas definições teóricas, se 

aproximaram da linguagem das imagens em relação à invasão do 

discurso ideológico perdido e esclerosado. Para se afastar das velhas 

certezas – culturais e políticas – se reaproximaram do real, 

desvencilhando-se das correntes de interpretação anteriores. 

 

Reduzindo o existente ao visível, o olhar registra o acumulo de 

gestos repetidos e de situações desprovidas de continuidade 

narrativa sem avançar numa interpretação viável ao contexto 

cênico. Mas a consideração às imagens está ligada à dinâmica 

criativa interna dos grupos ou do encenador. Não havendo mais 

uma função conhecida a cena acabará por coincidir com um espaço, 

dentro do qual, cada participante projetará os fantasmas de sua 

vivência pessoal, assim como, Giuliano Scabia e o Grupo Magazzini 

em seu início. 

 



Se Mario Ricci11 e Carlo Quartucci estão próximos da “Arte 

Povera”, Giancarlo Nanni desenvolve uma tendência néo-dada 

presente na avant-garde romana, sensível às buscas óticas e 

fantásticas. A influência das avant-gardes históricas  é ainda 

presente, sobretudo nas referências à biomecânica de Meyerhold, 

visível no teatro de Quartucci desde 1966, com projeções na cena 

desde o processo colaborativo com Kounellis12, um dos pioneiros da 

“Arte Povera”, ou com Paolini, ligado a transvanguarda, e com o 

compositor Sylvano Bussoti. Para “ITestimoni” de Rozewicz, 

encenado por Quartucci em 1968, Kounellis coloca em cena sacos de 

carvão, seixos, plantas e um pássaro exótico. Neste contexto, o 

ator, liberto de todas as amarras da representação, não é nada mais 

que uma “présence poétique” . 

 

Se a “Arte Povera” manifesta uma grande consideração aos 

materiais, e aos elementos naturais que ocupam o espaço cênico, 

Fluxus e a Body-Art se aproximam do teatro sob o signo da 

performance ou das teorias de Artaud louvadas pelo “Living 

Theatre”. Estes paradigmas se unem à influência de John Cage e da 

nova dança americana, como uma forma plástica em movimento.  

 

                                                 
11 A colaboração de Ricci se confirma em seu primeiro espetáculo, Movimento 
numero uno per marionetta sola – inspirado em Schlemer – onde o objecto que 
evolui no'espaço era uma imagem criada unicamente pela  luz. 
12 Kounellis, Jannis. Del corpo, Del comportamento Del natural, Del vivo come 
autenticitá teatrale. In tteatro n° 1, milano, 1969, pp.27-30, in: Eruli, Brunella in: 
Picon-Vallin, Béatrice (org.) La scéne et les images. Paris, CNRS, 2001,p.311-319. 
 
 



Os espetáculos de Robert Wilson, Meredith Monk, Richard 

Foremam, Peter Schumann,  todos presentes em Roma13, sugerem 

a possibilidade de destruir o texto pelo cruzamento entre música, 

canto e narração. Dentro dessa direção, Carmelo Bene tem um 

papel muito importante ao misturar em um registro único a música 

e a palavra cantada para a abertura de sua mística leitura de 

Dante14, em Bolonha, 1981. Ele se apresentou ao público, na praça 

principal através destas palavras: “Eu não sou o herói da cena vazia. 

Devo dizer o indizível como se exatamente Deus me faltasse.”15 E 

em seguida declarou que no teatro é preciso representar o 

irrepresentável. Assim ele definiu o espaço aonde se opera a junção 

necessária entre o teatro de imagens e o teatro de poesia. 

 

1.3. A imagem fragmentada. 

 

Se surge como reação contra o poder do discurso ideológico, o 

teatro de imagens italiano desconfia do poder da imagem. Para 

afirmar a instabilidade da mensagem e destruir a retórica da 

imagem e se aventurar em transformar manifestações em verdades 

absolutas (a da tecnologia p. ex.), a cena italiana privilegia  imagens 

                                                 
13 Datas das Tourneés: Lista,Giovanni, La scéne moderne, encyclopédie mondiale 
dês arts du spetacle dans la seconde moitié du xx siècle.Paris.Carré-arles, Actes 
du Sud,1997,pp.240-261. 
  
14 Depois da apresentação de Tour des Asinelli, em plena praça pública no centro 
de Bolonha, Carmelo Bene apresentou um concerto-leitura de La Divina 
Commédia di Dante em julho de 1981, no aniversário do massacre de Bolonha, 
um dos episódios mais conurbados dos anos de chumbo na Itália. A manifestação 
organizada pela liga comunista de Bolonha foi pontuada por polêmicas políticas e 
acolhida pelo públicos que entusiasta realizou uma marcha á pé.  
15 “Je ne suis le heros de la scéne vide, déserte. [...] Je dois dire l’indicible, 
combien exactement il me manque de Dieu” Texto original. 



oníricas freqüentemente fragmentadas por meios artesanais, que 

são câmaras escuras feitas com latas de conservas, ostentando 

assim um calculado desprezo pela linguagem tecnológica. 

 

Para Giancarlo Nanni, um dos protagonistas da renovação dos 

anos 60, ainda engajado na realização teatral, o problema tem outro 

tipo de implicação política. O teatro deve tocar o maior número de 

espectadores para modificar sua visão de mundo, mas ao mesmo 

tempo é necessário mudar o teatro invertendo o célebre aforismo de 

“Wittgenstein” pois "aquilo que pode ser dito não pode ser 

mostrado."16 Preocupado sobretudo em frustrar toda tentativa de 

recuperação e em lutar contra todas as “ideologias fixas”. Nanni 

afirma a necessidade de abandonar o texto e procurar um “sistema 

de comunicação” baseado sobre a experiência direta e não sobre 

sua representação, para criar uma “realidade cultural e social onde o 

jogo, o sonho, a fantasia são partes integrantes de uma realidade 

plenamente vivida17”. Ele considera-se como um epígono do dada e 

do surrealismo.  

 

Seu grupo “Space Re(v) action” (ação e revolução no espaço) 

reúne pintores, escritores, atores, que partilham as mesmas idéias 

políticas e artísticas reunidas no slogan”: “Le théâtre ou la 

revolution”. A longa lista de seus pais espirituais (quase todos 

artistas plásticos) esclarece sua diligência: Cy Twombly, 

                                                 
16  “ce que peut être dit ne peut pas être montre” texto original. 
17 Riccci, Mario. Tetro-Rito e Teatro di Gioco: in: Quadri,Franco.op. cit., vol I, 
pp.200-211. 



Kounellis,Mario Ceroli, Mario Schifano, Francis Picabia, Marcel 

Duchamp, Jackson Pollock, John Cage. 

 

Entretanto com Nanni a escolha de textos é feita por acaso, e 

seus atores são livres para improvisar como em 1970, na montagem 

de “A is for Alice”. Ele havia feito alguns desenhos , mas não havia 

texto, sómente diálogos  de Carroll baseados em: “Alice no país da 

Maravilhas”, “Alice através do espelho” e “O jogo da lógica”. Já 

Giulliano Vasilicó, que tem formação como escritor, teoriza sobre a 

importância do texto, mas em “L’Uomo di Babilônia” (1974), ele não 

tem um texto que antecipe a definição de ação cênica.  

 

Interessado sobretudo no ator, em nome de uma 

representação “autentica” da realidade, Vasilicó mostra um modelo 

em constante transformação, e que não chega a se fixar dentro de 

uma significação ou de uma  forma definida permitindo assim uma 

utilização correta das palavras.  

 

Essa exigência faz deslanchar sua prática teatral ao encontro do 

cinema, que  integra no espaço cênico como referência cultural. Em 

“120 Giornate di Sodoma”(1972) ou em “Proust” (1976)  exploram-

se imagens que surgem do escuro, que se sobrepõem e são jogadas 

sobre a ampliação de detalhes, usando uma técnica narrativa 

elíptica e associativa típica do cinema, e o espectador se confronta 



com fragmentos, aparições fugidias e misteriosas. Memé Perlini18 

explica:  

 

“Eu utilizo o fragmento porque ele corresponde a 

condição atual, uso a imagem porque creio menos e 

menos no corpo, no físico. O corpo desempenhou um 

papel importante nas pesquisas dos anos anteriores, 

quando se queria fazer  uma provocação física 

devidamente esvaziada.[...] Eu não sei o que o 

espectador possa receber desses “ fragmentos de 

imagens”, provavelmente a mesma coisa que eu sinto 

quando as preparo para colocá-las  em cena, ou seja, 

um misto de pensamento e desejo de libertação, de 

sonho e  ação. Minha tarefa é a de produzir 

"fragmentos imagens", e não explicá-las ou descrevê-

las ."19 

 

Seus espetáculos (p.ex. “Pirandello chi”?) são conhecidos 

como um tipo de  “Thérapie visuelle” por libertarem, através das 

imagens, não só um indivíduo mas toda uma geração; "dirijo-me a 

pessoas que têm fome, fome delas mesmas, fome de ver e sentir ao 

                                                 
18 Perline começa como figurinista nos grupos de Vasilicó e Nanni (L’Empereur de 
Chine, A comme Alice, L’Evil du printemps). 
19“J’utilise le fragment parce qu’il correspond á la condition d’aujourd’hui; je me 
sers de l’image parce que je crois de moins em moins au corps, au physique. Le 
corps a joué um role essentiel dans le mouvement de recherche des annés 
passes, lorsqu’on voulait faire de la provocation physique dûment nettoyée. [...] 
J’ignore ce que le spectateur peut recevoir de ces “fragments images”, 
probablement la même chose que je ressens moi-même lorsque je les prépare et 
les dispose sur la scéne, c’est-a-dire um mèlange de reflexion et d’envie de 
libération, de rêve et d’acion. Ma tache consiste á produire de “fragments 
images”, non à les expliquer ou à lês décrire Citado, in: Quadri, Franco. Op.cit. 
volII, p.472. 



mesmo tempo."20 O sonho libera o individuo da dominação de uma 

realidade repressiva. 

 

"Todas as minhas obras têm uma estrutura 

matemática e e trazem consigo uma forma onírica. As 

imagens dos sonhos nos liberam; mas é sempre difícil 

relatar os sonhos de madrugada, mal desperto. O 

sonho não é uma forma de escapar da realidade: ao 

contrário ele demanda um grande esforço para a 

abordagem de uma realidade diferente da realidade 

vivida. Da luz, única presença amiga, surgem os 

fragmentos que são os únicos resultados possíveis, 

são como vozes emergentes de um universo 

misterioso engolido, vozes fascinantes que colocam  a 

ordem do mundo ao se defrontar com um percurso já 

traçado e criam uma realidade feita apenas de 

ecos”.21 

 

 

1.4. A palavra visível 

 

Corpos, sons , luzes, são assumidos como significantes puros, 

aptos a revelar as regras que regem o espaço. Tiezzi ensaia conciliar 

                                                 
        20“Je m’adresse à des gens  qui ont faim, faim d’eux-mêmes, faim de voir et de 
ressentir em même temps.” 

21“Tous mes travaux suivent une structure mathématique et portent leur forma 
est onirique. Les images du rêve nous libèrent: mais c’est toujours difficile de 
raconteur les rêves à l’aube; a peine éveillé. Le revê n’est pás une forme 
d’evasion de la réalite: au contaire il demande um grand effort pour l’approche 
d’une réalite- différent de la réalite vécue. De la lumière, seule présence amicale, 
surgissent lês fragments qui sont lês seules issues possibles; ils sont comme dês 
voix mystérieuses émergeant d’um univers englouti, dês voix fascinantes qui 
mettent em crise l’ordre du monde car elles effacent lês parcours dejá traces et 
créent une réalite faite de seuls échos Citado, in: Q, Franco, ibidem. 



Artaud e Craig através da busca de uma realidade física “supra-

individuelle”, antipsicológica e rítmica. As projeções das imagens, 

capturadas de tratados sobre a perspectiva da renascença, contém o 

elemento orgânico biopsiquico, recuperado e explorado nos seus 

componentes instintivos e patológicos (gestos repetidos, gestos 

patológicos, ações bloqueadas). Entremeando Craig, Artaud, à 

“palavra visível” de Rudolf Steiner (que assim define a euritmia22), 

Tiezzi procura colocar em contacto a linguagem da cena com o 

imaginário, a poesia e a realidade do mundo.  

 

Zeami é seu guia na procura desta linguagem, que podemos 

entender só através do silêncio: “la fleur du jeu” é visível desde que 

a linguagem se oculte, quando as formas da cena permanecem 

imóveis em sua beleza, desde que o drama esteja suspenso dos 

lábios do ator. Este teatro do instante é suspenso no silêncio que 

envolve as imagens. Zeami lembra que é importante primeiro 

entender o som e somente torna-lo visível na seqüência, pois o olho 

do espectador tem vantagem sobre a imagem do que sobre a 

palavra. Todo som contém o silêncio e toda imagem contém a 

obscuridade.  

 

Em 1985, inicia o projeto “Perdita di memória”, com os 

espetáculos: “Genet a Tangeri”, ”Rittrato dell’autore da giovane”, 

“Vita immaginária di Paolo Ucello”. Começa a recuperação da 

                                                 
22 Steiner, Rudolf (1861-1925), filósofo, pedagogo, teólogo Austríaco. No início do 
século, em Dornach,cria a Sociedade Antroposófica denominada Goetheanum, 
inspirado nas teorias das “Correspondências Universais”, propostas por ele. 
Encena fausto de Goethe, Schiller, seus espetáculos são baseados na euritmia, 
considerado por ele como a forma visível das sonoridades da palavra e da música. 



palavra, que é considerada como um instrumento de transmissão 

ideológica e durante dez anos foi utilizada como uma massa sonora. 

Essa mudança se dá sob o signo de Pasolini e em nome da 

dimensão poética da palavra assumida pelo teatro23. O teatro de 

poesia não concerne só à poesia mas ao senso estrito da palavra ou 

da forma, e se inspira no método de Roberto Longhi24, célebre 

crítico de arte italiano que no entre guerras, atribuiu a palavra 

poética um valor pictural. 

 

1.5. Imagem e olhar 

 

Todas as experiências teatrais aqui evocadas25 contribuíram 

para a profunda transformação da paisagem teatral italiana, 

tateando, procurando, cruzamentos e a hibridização das formas, 

conduzindo à criação de uma linguagem teatral com componentes 

visuais, sonoros, vocais, textuais relacionando-se entre si para 

entrever os aspectos invisíveis ou indecidíveis da realidade 

apresentada na cena. 

 

Em seu Tractatus logicus-philosophicus, Wittgenstein, afirma 

que: o que pode ser mostrado não pode ser dito - “ce qui peut être 

montré ne peut être dit”-, concluindo com seu célebre aforismo: O 

que não podemos falar, deve ser silêncio. - “Ce dont on ne peut 

parler, il faut le taire”. Podemos englobar nestas palavras a 

                                                 
23 Publicado in: Nuovi Argomenti, n° 9, Roma, Janeiro-Março 1968, pp.6-22. 
24 Depois de F. Tiezzi, Longhi é o primeiro que tenta compreender a teatralidade 
da cena, a buscar sua teatralidade interna. Estabelecer através da escrita uma 
equivalência entre as formas e as cores que constituem toda obra figurativa. 
25 Quadri, Franco. Op.cit. 



aventura de cena teatral contemporânea, onde a fronteira que 

separa o ver e o dizer se desloca e atenua o antagonismo tradicional 

entre a enunciação e a visão. Os níveis de percepção se multiplicam, 

atraindo para o visível das realidades heterogêneas, significações 

fragmentadas e provisórias: a palavra e a imagem teatrais mostram 

uma realidade instável aonde o conhecimento não pode ser nada 

mais que intuitivo. 

 

A imagem aparece então como um incidente entre a luz e a 

sombra, ou o que está iluminado não é forçosamente o falado ou 

mais visível do que o que é lançado dentro da escuridão, porque; 

“Nós aprendemos a dizer" estou vendo ", antes de aprender a 

distinguir entre o ver e a cegueira”.26 A cegueira é também uma 

resposta do olhar quando decifra a superfície da imagem enviando 

qualquer sinal ambíguo que, no frêmito da forma ou na incerteza 

dos sentidos, indicaria a presença de elementos desconhecidos.  

“ Os obstáculos são signos ambíguos diante dos quais alguns se 

desesperam e outros compreendem que há coisas a aprender, mas  

há aqueles que sequer vêem”.27 A cegueira é também uma resposta  

ao olhar quando ele decifra a superfície da imagem, evitando todo 

                                                 
26“nous apprenons à dire “je vois’ avant d’avoir appris a distinguer entre voir et la 
cécite Wittgenstain, L. Tractatus logicus- philosophicus, trad. Pierre Klossowski, 
Paris, Gallimard, 1961, p.84.  in: In: Eruli.,Brunella, Ars du spectacle, CNRS 
Éditions, Paris,2001. 
 
27“Les obstacles sont des signes ambigus devant lesquels lês uns dèsespérant, lês 
autres comprennent qu’il y a dês choses à comprendre. Mais il en est qui  ne les 
voient même pas Valéry, Paul. In Degas, danse, dessin, Paris, Gallimard, 
1983.p.92. recordando a conversa entre Degas e Mallarmé. In: Eruli.,Brunella, Ars 
du spectacle, CNRS Éditions, Paris,2001. 
 



signo ambíguo que na agitação da forma indicará a presença de 

elementos desconhecidos. 

 

Ao que Beckett se perguntava: “o que resta do representável 

se a essência do objeto está oculta na representação?”.28 

 

“O deslocamento entre ver e dizer cria uma incerteza 

sobre os objetivos a serem atingidos e seus meios, 

diz Foucault, a propósito de Magritte, ao reclamar o 

fato de que, à despeito de esforços desdobrados, 

aquilo que vemos não se encontrará jamais no que 

dizemos”. 29 

 

A interrupção da imagem, e os ecos das palavras reativam os 

circuitos emocionais que colocam o espectador em uma hesitação 

entre o ver e a cegueira, o som e os sentidos30. Há uma longa 

hesitação entre o som e os sentidos, assim Valéry31 definiu a poesia. 

 

A imagem também se fragmenta fugindo das formas 

conhecidas do olhar. Dentro do espaço da cena, cheio da mesma 

incerteza, a palavra e a imagem, mudam, trocam seus papéis; a 

imagem contém o não falado, a palavra mostra as camadas 

                                                 
28 Beckett, Samuel. “ Les peintres de l’empêchement”,in; Lê monde et lê pantalon, 
suivi de Peintres de l’empêchement, Paris, Éditions de Minuit, 1990.pp.56-57. In: 
Eruli.,Brunella, Ars du spectacle, CNRS Éditions, Paris,2001. 
29 Foucault, Michel. Ceci n’est pas une pipe. Trad. Jorge Coli. Paz e Terra.São 
Paulo,2002. 
30 Didi-Huberman, Georges, Devant l’image et Ce que nous voyons, ce qui nous 
regarde.Paris, 1990 Éditions du Minuit.in: Picon-Vallin, Beatrice. Ars du 
Spetctacle, CNRS Éditions, Paris,2001. 
31 Paul Valéry insiste na palavra grega poiésis, cujo sentido etimológico é fazer, 
para ele, a poesia é fruto de um trabalho consciente. 



obscuras da imagem. Pela estratificação de significações e de 

sugestões que a compõem, a imagem teatral torna-se o lugar no 

qual a linguagem confessa sua incapacidade de exprimir tudo e a 

imagem de mostrar tudo, um lugar também aonde o espectador 

confronta-se com a experiência da pluralidade de mensagens 

emocionais que o atravessam. Indissociável do instante de onde 

advém o encontro entre a vivência individual e a realidade física da 

cena, este fenômeno teatral confronta o espectador com os erros do 

seu olhar e obriga-o a interrogar-se sobre a pertinência daquilo que 

vê e do que entende.  

 

Sua maneira de associar a palavra ou o silêncio aos 

movimentos das formas visíveis na cena o remete a uma alquimia 

individual que fixa o ver e o entender nesse nó da obscuridade, de 

hesitação e de polissemia aonde a ambigüidade fala, ao “espace du 

dedans”, de cada um. Para responder a esta hesitação, o olhar se 

aventura no entorno em busca de traços visíveis e interroga as 

aparições que emergem de um “espace du dedans” que mostra sua 

presença sem entretanto poder ser nomeado. A palavra se encaixa 

em torno de seus códigos conhecidos, para interrogar as fibras dos 

sentidos, tateia entre as franjas dos sons ao escutar seus ecos para 

se lançar na obscuridade em movimento no seu entorno. Ao 

percorrer uma fibra sonora, a palavra acompanha e orienta o olhar 

através de sonoridades por vezes inperceptíveis ao ouvido. O olhar é 

uma geografia emocional que investe no vazio e na obscuridade da 

mesma maneira que as formas visíveis ocupam o espaço 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

O PRIMEIRO MOVIMENTO: A LÍNGUA SOB ATAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. A SOCIETÀ 

“Toda arte deve ser perturbadora” 

Romeo Castellucci 

 

A Società Raffaello Sanzio nasce em Cesena região da Emilia 

Romagna, Itália, no ano de 1981 formada por duas duplas de 

irmãos; Romeo (1960) e Claudia Castellucci (1958), Chiara (1960) e 

Paolo Guidi ( 1959). O diretor italiano Frederico Tiezzi32, em seu 

ensaio “L’anima mentale e l’anima passionale. Memoria di un 

incontro” (A alma mental e a alma passional. Memoria de um 

encontro) escrito em 1986, coloca que quando os quatro, apenas 

adolescentes, fundam sua primeira companhia chamada “Gruppo 

Espressione” que mais tarde tornou-se “Esplorazione Teatro”. Já 

davam forma a um conjunto artístico pouco convencional, no qual 

podia-se observar  a fusão de duas almas em uma. Tiezzi recorda 

também que, se por um lado, Claudia Castellucci e Chiara Guidi são 

a “alma intelectual” da companhia, por outro, Romeo Castellucci e 

Paolo Guidi são a “alma prática”.  

 

Em meados de 1979 os quatro membros da SRS, ainda atores 

do grupo teatral de Memè Perlini, assistem ao espetáculo 

denominado ”Punto di Rottura” (Ponto de ruptura) da companhia 

italiana “Magazzini Criminali” (Depósito de Criminosos), espetáculo 

que não apreciam, mas que lhes causa profunda impressão, e, 

                                                 
32

 Tiezzi,Frederico. L’anima mentale e l’anima passionale. Memoria di un incontro. In: Colusso, 

Tiziana. In: Societàs Raffaello Sanzio. Il teatro iconoclasta. Edizioni Essegi. Ravena, 1986. p. 53-57. 



definitivamente, os convence a se dedicarem ao teatro33. No início 

dos anos oitenta e em contraste com o grupo” Magazzini” (ainda 

“Criminali”) a companhia decide chamar-se Società Raffaello Sanzio. 

Alguns anos mais tarde, 1990, se renomeiam Socìetas. Diz Romeo: 

  

“Percebi então que, com a adição de um s no final, a 

nossa união  poderia ter um nome plausível. 

Socìetas: um nome que remete a uma instância 

comunitária, com um desenho sóbrio e imanente. 

[...]  uma comunidade de estranhos, quando se reúne 

em torno a olhar um personagem, é instantânea, 

transitória e sem estrutura. Uma Socìetas 

considerada não no sentido esotérico, mas sim como 

uma comunidade de estranhos dos quais e entre os 

quais não há nada a dizer, se não que a sua ligação 

é, por um momento, indissolúvel e carnal, e é, no 

espaço de um segundo, soteriológica e necessária. A 

mesma coisa que a beleza”.34 

 

A sua prática teatral opera na desconstrução, não renega a 

forma teatral e suas convenções - ator, cena e texto,- mas trabalha 

internamente, colocando os elementos e os signos da mise-en- 

scène numa relação conflitante, que os deixa privados da garantia 

da representação e da narração. É uma escritura cênica que não 

                                                 
33 Chinzari, Stefania e Ruffini, Paolo. Nuova Scena Italiana. Il teatro dell’Ultima 
Generazione. Edizione Castelvecchi.Roma.2000. p.87. 
34 Castellucci, Romeo. In “Riga”, n.8, Milano, Marcos y Marcos, 1995, p.149. in: 
Chinzari, Stefania; Ruffini,Paolo. Nuova Scena Italiana. Il teatro dell’última 
generazione. . Edizione Castelvecchi.Roma.2000. p.88. 
 



deseja resolver a aporia dos elementos da linguagem, mas quer, 

antes exasperá-la.  

 

Desde o início declaram-se iconoclastas, mas o seu teatro, 

nascido sob o signo do paradoxo, produz simbolos e figuras tão 

complexas quanto potentes. Estes simbolos entretanto não são 

subjugados a um princípio ordenador, o qual pode ser o da 

representação, mas também não querem substitui-lo por um código 

diferente. É uma contestação da linguagem, não só da 

representação teatral, e nesta direção –da negação- caminham 

todos os signos da mise-en scèné, signos que não tem um 

significado em si, mas um significado potencial que emerge sómente 

daquilo que o próprio Castellucci define como “ uma torrente de 

signos que passam, ou melhor, transmigram de uma forma em 

outra”.35  

 

Já Lorenzo Mango os define como uma máquina de 

significantes puros, que não tem entre si uma conexão lógica, e 

muito menos representante, “os quais entretanto, colocados em 

reação numa substancial incoerência formal, produzem narração 

[...] uma narração perfeitamente teatral e cênica”.36 

 

                                                 
35 Quadri, Franco, Affrontare il mito. Conversazione con Romeo Castellucci, in “La 
porta aperta”, n.3, genn.-febb. 2000, p.18, cit. in L.Mango, La Scrittura Scenica, 
cit., pag. 91 
36Mango, Lorenzo. La Scrittura Scenica, cit., pag. 93.  



O nome Socìetas Raffaello Sanzio alude à educação de seus 

membros e seu interesse pessoal pelas artes visuais37, sugerindo 

afinidades com o pintor Raffaello Sanzio, conhecido como Rafael. 

Enquanto Rafael é considerado um dos mestres da perspectiva, 

Romeo Castellucci categóricamente rejeita qualquer uso da 

perspectiva em seu teatro: 

 

“Em nossas representações falta perspectiva porque 

somos contra a perspectiva... [...] a perspectiva física 

faz perder a perspectiva interna, rompe as paredes 

que nos são atraentes, a parede Bizantina, a parede 

que estava lá antes do Renascimento: perspectiva 

rompe a iconostasis ...  a fixidez perde-se juntamente 

com as significantes camadas da rigidez oriental 

Bizantina ... Perspectiva é interna: o indivíduo não 

deve vê-la. Existem vários métodos e técnicas para 

se obter a perspectiva. [E podemos ter diversas 

perspectivas] a bi-dimensionalidade é somente uma; 

e é sempre a mesma”.38 

 

Desde que o emprego da perspectiva implica uma simulação 

da realidade, a posição iconoclasta da SRS contra a mesma é 

sinalizada desde o início na escolha ironica de Romeo Castellucci é o 

nome de Raffaello Sanzio para sua companhia. Na referência à 

natureza frontal de seu teatro, Claudia Castellucci afirma que, para 

ela, “a perspectiva é uma sujeição ao  existente, ao real, e por isso 

                                                 
37 Romeo Castellucci é graduado em Pintura e Cenografia; Claudia Castellucci é 
garduada em pintura e Chiara Guidi graduada em artes com especialização em 
história da Arte. 
38 Ponte di Pino, Oliviero. Il nuovo teatro italiano 1975-1988. La ricerca dei 
gruppi: materiali e documenti.La casa Usher, Firenze,1988. 



vai contra o super-real, se contrapõem a solenidade. A perspectiva 

não é solene, ela está conectada à descrição, a crônica (khronikós), 

ela é realista”.39 Por privilegiar o plano bidimensional sobre a 

profundidade tri-dimensional da perspectiva, a SRS problematiza as 

convenções da respresentação teatral. 

  

Por outro lado, Raffaello é o pintor da Alta Renascença cujo 

trabalho combina a perfeição da forma com a tensão de um mundo 

que está perdendo rapidamente seus pontos de referência, e 

conseqüentemente, torna-se testemunha de uma tensão dramática 

histórica. A Alta Renascença, cronologicamente engloba os anos 

finais do Quattrocento e as primeiras décadas do Cinquecento, e é 

nesse período que a arte atinge a perfeição e o equilíbrio classicistas 

perseguidos durante todo o processo anterior, especialmente no que 

diz respeito à pintura e à escultura. Assim, a grande diferença de 

mentalidade entre o Quattrocento e o Cinquecento é que enquanto 

naquele a forma é um fim, neste é um começo; enquanto naquele a 

natureza fornecia os padrões que a arte imitava, neste a sociedade 

precisará da arte para provar que existem tais padrões . Rafael 

resume os opostos em seu famoso afresco A Escola de Atenas, uma 

das mais importantes pinturas da Alta Renascença, realizada na 

primeira década do Cinquecento, que ressuscita o diálogo filosófico 

entre Platão e Aristóteles, ou seja, entre o idealismo e o 

pragmatismo. Esta tensão entre os opostos, estabelece para a 

Socìetas um diálogo permanente entre a filosofia antiga e a filosofia 

contemporânea. 

                                                 
39

 Ibd. 



Esses são conceitos que a companhia vai amadurecendo ao 

logo de seu processo e procura manter em todas suas realizações: 

performances, filmes instalações e nas encenações.  

 

2.2. A questão da representação  

 

“Criar não é comunicar, mas resistir.” 

G. Deleuze 

 

Claudia Castellucci, como “a alma intelectual” do grupo, 

escreveu numerosos artigos, manifestos e textos desde os anos 80, 

entre os quais estão sete reflexões teóricas - Oratorie40 (oratórias), 

que a SRS apresentou ao público sob a forma de leituras que 

expressavam uma significativa reflexão sobre o teatro, sendo o 

primeiro texto chamado de OAO41 e apresentado em 1983. Nestes 

textos ela começou a analisar algumas das maiores preocupações da 

companhia, que vinte anos mais tarde, seriam endereçadas ao 

projeto da “Tragedia Endogonidia”42, a saber: a problemática 

relação entre arte e vida, entre a idéia, texto encenação, bem como 

a natureza da representação teatral, do tempo teatral e da língua do 

teatro.  

                                                 
40 Oratória n°-1- Rimpatriata artística (1983); Oratória n°-2 Raptus (1984); 
Oartória n°-3 Interferon (1984); Oratória n°-4 Tohu Wa Bohu (1986); Oratória 
n°-5 Sono conspevole dell’odio che tu nutri per me (1987); Oratória n°-6 Con 
evidenza per coloro che intendono (1993); Festa Plebea con: Oratória n°-7 Anche 
il peggiore può parlare, ma non deve farlo per me (1994).  
41Castellucci, Claudia.OAO (1983), in: Colusso,Tiziana. Socìeta Raffaello Sanzio. Il 
Teatro Iconoclasta .Ravenna: Edizioni Essegi, 1989. p75. 
 
42 Tragédia Endogonídia, ciclo trágico apresentado em onze cidades, com duração 
de três anos. Este espetáculo é apenas citado, não faz parte das obras focadas 
neste estudo. 



 

Lorenzo Mango argumenta que a SRS, paradoxalmente, 

considera o teatro como um instrumento de comunicação no qual a 

língua é negada. E é na realização de suas encenações que a SRS 

contradiz o teatro como uma forma, uma vez que para a SRS o 

teatro e a arte existem no próprio ato de serem contestados como 

forma. Eles existem no momento em que a língua é empurrada para 

os limites extremos de suas possibilidades, para além da qual há 

silêncio ou a onipotência da palavra43.  

 

Na ausência de uma narrativa coerente, somos confrontados 

com uma confusão de imagens que realiza o que Lorenzo Mango 

chama de “dissolução da representação”.44 Ele recorda que a 

encenaçãoem 1981 de “Mondo-Persia 1 a 1” (O Mundo contra 

Persia, um a um) apresentou à audiência uma variedade incoerente 

de idéias germinais, como o mundo animal, a peculiaridade de 

determinado comportamento popular, relacionamentos fraternais 

íntimos e os relacionamentos conflictuais entre amigos dentro do 

grupo, uma tensão que existe no limite mesmo da língua e dos 

dialetos.  

 

A descrição de Mango de “Mondo-Persia 1 a 1”, embora 

faltando detalhes específicos, cênicos e performativos, dá a idéia de 

dissolução da representação. Esta dissolução, está associada à 

natureza problemática da línguagem teatral e à relação entre arte e 

                                                 
43 Mango, Lorenzo. Il teatro contro lo spettacolo. in Colusso, Tiziana. SRS. Il 
teatro iconoclasta. Ravenna. Ed. Essegi,1989.p.35  
44 Ibid.p.42. 



vida, teorizada especificamente nas oratórias e no OAO. Neste curto 

texto, mas extremamente denso, Claudia Castellucci especula sobre 

a natureza da relação entre arte e vida, avançando a hipótese de 

que a impessoalidade deve ser a maneira do artista questionar a 

vida. De acordo com Claudia Castellucci há, de fato, duas maneiras 

fundamentais de interpretar o mundo. Por um lado nós temos a 

abordagem pessoal, que é baseada unicamente na cognição, que 

está sempre marcada pela personalidade de um outro indivíduo. Por 

outro lado nós temos o impessoal, que não contando com dados 

particulares, visa o universal. Esta última forma de interpretação, 

ela argumenta, “cercando-se de generalidades, impessoalidades,  

anonimato, constitui-se como um mundo”.45 Mais adiante neste 

mesmo texto ela coloca que uma obra de arte deve ser, por si só, 

coerente, um mundo completo ao invés de um fragmento do 

mundo. Para Claudia Castellucci;  

 

“o coerente mundo de uma obra de arte é 

composto de certezas que atingem o alvo, 

com uma absoluta e inquestionável clareza, 

e nunca deve depender da manifestação  de 

uma suposta originalidade.”46 

  

Uma vez que o mundo de idéias e formas é finito, não pode 

haver absoluta originalidade na arte e, portanto, ela prossegue,  

 

                                                 
45 Ibid. 
46 Mango, Lorenzo. Il teatro contro lo spettacolo. in Colusso, Tiziana. SRS. Il 
teatro iconoclasta. Ravenna. Ed. Essegi,1989.p.76 



”nós já não deveriamos depender do mundo das 

idéias e formas, a fim de criar [arte], porque sempre 

acabaremos recontextualizando uma parte do mundo 

que já está feita [...] Esta é uma forma neurastênica 

de originalidade, se admitirmos que a originalidade 

faz indivíduos felizes”.47 

 

Embora a ilusão de originalidade seja satisfatoria, em si, a 

tentativa de alcançar originalidade não só é impossível, mas 

também fútil. Considerando que é impossível ser efetivamente 

original, artistas mais e mais tendem a buscar sua originalidade em 

sutilezas, sem perceber que imediatamente “após o muito sutíl, há o 

insignificante”.48 

 

Nesta crítica do teatro contemporâneo se encontra a premissa 

da crença de Claudia Castellucci na perspectiva impessoal: “é 

apenas quando você volta o seu mundo pessoal para um mundo 

geral e absoluto [que] você se depersonaliza e, portanto, escapa à 

lógica previsível da comparação.”49 Impessoalidade, assim, concede 

acesso ao universal, pois o universal não é indescritível para aqueles 

que generalizam seu próprio mundo de forma coerente. Na parte 

conclusiva do OAO ela argumenta que, uma vez que o homem 

atinge a impessoalidade, seu ego está por consequência, 

transformado. Esta transformação permite-lhe perceber a existência 

do vazio, e subsequentemente permanecer confortável dentro do 

vazio.  

                                                 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid.p.76-77. 



 

“Impessoalidade e inacção [...]  prosperam em 

virtude da emancipação de qualquer envolvimento 

com o mundo, um homem que atingiu esse patamar 

sofre uma transformação do seu próprio ego. O 

mundo é visto como se estivesse vazio, nem por isso, 

foi destruído, mas opera no meio do vazio”.50  

 

É através do vazio e por causa do vazio que a SRS é capaz de 

tocar o real, dada a afirmação provocativa de Claudia Castellucci de 

que; “quando nós não temos qualquer representação, é então que 

nós temos a representação real”.51 Isto quer dizer que a 

representação real, só é acessível através do impessoal, o que a 

abre para o universal, por oposição à natureza ambígua do 

conhecimento pessoal, que é sempre filtrada através da 

particularidade da linguagem.  

 

A SRS, objetivando construir uma nova linguagem que 

possibilite criar no palco um outro mundo afirma que sua cena, “é  

sobre o tempo em que a arte foi emancipada da linguagem. Ocorre, 

na ausência da linguagem, nada é equívoco e onde se pode 

compreender tudo e portanto atuar com toda certeza.52”. Isso 

implica na negação de qualquer ligação linguística entre vida e arte. 

Esta problematização da linguagem da representação antecipa a 

escarificação da linguagem que ocorre por exemplo em toda a 

“Tragédia Endogonidia”.  

                                                 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 



Na parte final do texto OAO, centrando a sua atenção sobre o 

visual e não sobre o verbal, Claudia Castellucci destaca a auto-

similaridade em cada um dos elementos da representação em 

relação à performance como um todo; 

 

“cada elemento que aparece dentro de uma obra de 

arte já implica a sua totalidade, o todo que se 

manifesta na forma de seus mínimos detalhes. O 

resultado do nosso trabalho é pôr de lado o mundo e 

mostrar abertamente a nossa própria maneira de ver 

o mundo.” 53 

  

A obra de arte é a idéia; e torna-se a dramatização do 

conceito da obra de arte em si. Arte e linguagem – eis aqui uma 

discussão relativamente antiga, mas sempre atual, e que abre um 

paralelo com o pensamento de Joseph Kosuth, quando este afirma 

que a arte nada mais é do que a idéia de arte, linguagem e conceito 

reunidos em uma mesma representação. Esta é uma questão que 

irá amadurecendo no decorrer de sua trajetória e percorrerá toda a 

obra da SRS. 

 

Mas, nas primeiras performances da SRS, como identifica 

Lorenzo Mango, um dos pontos problemáticos de sua prática é que; 

“ o centro de seu teatro não é espectáculo, mas drama.” 54 De 

acordo com  Mango, a SRS muda o foco de atenção da construção 

formal da línguagem para um terreno que é mais solidamente 

                                                 
53 Ibid. 
54 Ibd. P. 78. 



teatral55. Uma vez que, em seu teatro não existe representação 

tradicional nem linear, mas uma tradução dramática de idéias e 

pensamentos em formas tangíveis, Romeo Castellucci escapa da 

inevitável distinção entre linguagem e objeto, que "é a natureza 

primária do conceito de representação.”56  

 

No teatro tradicional, de fato, a linguagem geralmente define 

os objetos apresentados e representados no palco. Na SRS, no 

entanto, o objeto não é nada mais do que ele mesmo. É o olhar do 

espectador que o identifica. Não há necessidade de definir qualquer 

linguagem; 

 

“o que tocamos com nosso olhar é exatamente o que 

está na representação da Socìetas Raffaello Sanzio, 

que também é a chave simbólica das suas 

performances. Esta chave simbólica não está 

tentando definir qualquer coisa[ …]. Se subtraímos o 

drama da lógica representativa que se desenvolve 

através da narrativa e da existência do personagem, 

nós obtemos um teatro que já não pertence a 

diegesis da história, mas somos inteira e 

exclusivamente parte do universo de idéias que 

tornam o palco o lugar do fenômeno.” 57  

 

A presença do drama e da dramatização no teatro da SRS 

produz o que Lorenzo Mango chama de um teatro de pensamento, 
                                                 
55 Mango, Lorenzo. Il teatro contro lo spettacolo. in: Colusso, Tiziana. SRS. Il 
teatro iconoclasta.Ravenna. Ed. Essegi,1986.p.38 
 
56 Ibid. p. 39. 
57 Ibid. p. 39. 



um teatro de idéias, um teatro que é realizado, como uma 

manifestação concreta de ideias e projetos, que ganham corpo, e 

portanto existência, apenas na simulação do ato cênico58.  

 

Em seu texto Questioni Raffaellesche (1983) - (Questões 

Rafaelescas), Claudia Castellucci explica que é através do seu teatro 

de idéias que a natureza ambígua do teatro tradicional é evitada; 

 

“penso que assim ganhamos uma dimensão de 

clareza, pois se todos personificam o seu próprio 

mundo, ninguém mais diz nada equívoco[...]. Ao 

juntarmos situações e objectos particulares, não os 

objetos, per se, mas sua combinação produz na 

platéia uma disposição psíquica determinante.” 59 

 

Estas reivindicações hiperbólicas, expressas através de 

metáforas paradoxais, ilustram a natureza iconoclasta da SRS. Ela 

não só aplainam a perspectiva, mas igualmente, tentam aniquilar a 

narrativa linear em que o tempo, sempre presente é comprimido em 

“multi-contemporaneidades”, uma presença contínua: “e todo o 

tempo ao mesmo tempo[…] não é a única coisa que existe, é o 

presente[. . .] O que existe é o tempo todo, tudo ao mesmo 

tempo.”60 

 

                                                 
58 Ibid. 
59 Colusso, Tiziana. SRS. Il teatro iconoclasta. Op.cit. 
60 Programme notes to Cenno,1 november1980. in: Colusso, Tiziana. SRS. Il 
teatro iconoclasta. Ravenna. Edizione Essegi. 1989. p.95 



Já para Romeo Castellucci, o teatro da SRS consegue a clareza 

através da dramatização das idéias que existem em um eterno 

presente onde passado e futuro coincidem. Assim, em suas 

performances, os conceitos tomam a forma do aqui e agora que, 

destituidos de toda  experiência pessoal, tornam-se universais. As 

palavras, em vez de transmitirem um significado, conjuram a 

aparência física das idéias; tornam visível o invisível através do 

processo de substituição;  

 

“com as palavras que usamos não descrevemos 

qualquer coisa, porque sempre realizamos uma ação 

através da real enunciação das palavras propriamente 

ditas. Nós criamos através do duplo movimento da 

imaginação (de fato, nós não reconstruímos nenhum 

evento real do passado) e da identificação (não como 

era para Stanislavski, mas em um sentido 

substitutivo). O que acontece através da imaginação 

e dessa identificação é uma agitação-SUBSTITUIÇÃO, 

que - no fim - retorna para nós mesmos[...] 

Enquanto tomamos o lugar de nossos pais, 

continuamos a ser, ao mesmo tempo ainda, nós 

mesmos.” 61 

 

Este processo de substituição, como explica Romeo 

Castellucci, em que o agente da ação - ator - é simultaneamente ele 

mesmo e o personagem que representa, encontra uma paralelo no 

ritual religioso. Achille Mango, ao comparar o teatro da SRS com os 

rituais religiosos, destaca que os atores da SRS são, como os 

                                                 
61 Ibid.p.97( ênfase no original) 



celebrantes de algum rito, e ao mesmo tempo agentes e receptores 

das ações do ritual;  

 

“ o ator, que é o tradutor explícito do teatro, não 

habita o palco a fim de conversar com o público. Seu 

privilegiado ponto de referência é ele mesmo ou, pelo 

menos, os outros atores. Suas ações permanecem 

completamente enclausuradas no palco enquanto a 

outra entidade - o público - não participa de qualquer 

tipo de encontro.”62 

 

Isso, quer dizer que a presença do ator, como porta-voz do 

teatro, é duplamente significativa, porque ele não é somente o 

agente da ação, mas igualmente receptor da ação. Como em 

qualquer ritual, a totalidade dramática nas performances da SRS é 

feita por distintas, e não conectadas unidades. A realização deste 

fragmentário e, no entanto, ainda completo conjunto, é 

exemplificada por Lorenzo Mango na descrição poética da 

representação de “Popolo Zuppo” (Povo Molhado- 1982);  

 

“os materiais do conjunto são como ilhas flutuantes 

no vazio. Eles se sobrepõem e mostram-se em uma 

sucessão parcial, seguindo a progressão dos 

fragmentos singulares da ação. As ações, ainda 

respondem à necessidade de desarticular a 

possibilidade de tecer qualquer fábula[...] Por toda 

parte, os  elementos cenicos não se referem um ao 

                                                 
62 Mango, Achille. Visioni. P. 7-21.in: Colusso, Tiziana. SRS. Il teatro 
iconoclasta.Ravenna. Ed. Essegi,1989.p.38 
 
 



outro, e a coesão é realizada por meio de uma 

encenação lírica de amigos[…] e a realidade de um 

mundo falso, interpretado no palco, que é 

materializado com espuma de borracha, e que 

simboliza um universo infantil.” 63  

 

Vemos como, nas encenações da SRS, o conjunto artístico é 

realizado por uma sucessão de imagens diferentes que se 

correlacionam uma com a outra através de idéias,  e não por meio 

de uma narrativa linear. “Popolo Zuppo” foi a germinação do 

conceito de separação que tomaria a precedência em trabalhos 

subseqüentes. 

 

2.3. Iconoclastia e a Grande Separação 

 

A noção de separação - separação entre as idéias e sua real 

representação, bem como separação entre a vida e a arte - encontra 

a sua forma teórica, em dois textos, Teatro Avulsi (Teatro Avulso)64  

e Teatro dei Murati65 (Teatro dos Emparedados), ambos escritos por 

Claudia Castellucci em 1987.  

 

                                                 
63 Mango,Lorenzo. Il teatro contro lo spettacolo.p.43. .in: Novati, Gabriella Calchi. 
Language under attack: the iconocastic theatre of Socìetas Raffaello Sanzio. 
Printed in United Kingdon. Theatre research international.vol 34.n° 1. p50-65. 
2009. 
 
64 Castelluci,Claudia.Teatro Avulsi. In: Colusso, Tiziana. SRS.Il teatro 
iconoclasta.p98,e em Castellucci e Castellucci. Il teatro della SRS. p96-99. e na 
Conference Memorie e Utopie in Ivrea, em 25 de setembro1987. 
65 Castellucci,Claudia. Il teatro della SRSp100-103. e na Conference Il Teatro 
come pensiero teatrale, organizada por Achille Mango na Universidade de Salerno 
em 15, Dezembro1987. 



No primeiro texto, ela de forma provocativa anuncia que; 

“anseia por uma espada que separe as coisas e as pessoas entre si 

e em seu interior.” 66 Seus comentários são uma crítica feroz  à 

atitude do teatro contemporâneo, a qual reconhece predecessores e 

exige uma reação contra estes; "o teatro que eu considero 

necessário[...] não mede-se contra o que veio antes, nem realiza as 

futuras expectativas do presente.”67  E acrescenta; “ tenho comigo 

um sentimento de intransigência, apelo pela falta de compreensão e 

solidariedade entre os artistas. E, desejo ainda que as palavras 

possam decompor.68". Ela ataca abertamente a ambigüidade que, 

de acordo com ela, caracteriza o miserável status quo da arte; 

“penso que as respostas devem ser claras: sim ou não, estas 

respostas devem ser sem hesitações inúteis. Sem os típicos e 

miseráveis escrupulos, que são causados pelo medo de perder 

algo.”69  

 

Este é o manifesto para o seu teatro, um teatro que deve ser 

diferente de qualquer outra coisa:  

 

“um teatro avulso, um lugar distante, um lugar 

radical diferente. Um lugar onde alguém possa 

respirar o ar da feliz ignorância da iconoclastia 

                                                 
66 Castellucci,Claudia. Tetro Avulso.In: Colusso. Tiziana. Società Raffaello Sanzio.Il 
teatro iconoclasta. Ravenna.Edizione Eseggi. 1989. p.98 
67 Ibd. P.102. 
68I have inside me a feeling of intransigency, of a wish for a lack of 
comprehension and for a lack of solidarity between artists. And I also wish that 
words could cleave. 
 
 
69 Ibid. p.98. 



preconcebida, de um conhecimento que seja o 

conhecimento das crianças abandonadas. Em tal 

lugar estamos certos que nós não encontraremos 

lugares comuns[...] Este é o momento para recusar o 

conhecimento. Este é o momento para a grande 

recusa, para a auto-exclusão, para não estar 

envolvido[…] Esta é uma chamada para a filosofia da 

grande separação, da grande dessemelhança.”70  

 

Para Claudia Castellucci,esta separação deve ocorrer não 

apenas entre o SRS e o teatro de seu próprio tempo, mas também 

entre atores e espectadores, o que indica que a epítome do 

verdadeiro lugar isolado é o palco;  

 

“Nosso trabalho teatral não permite qualquer 

confrontação dialéctica.  Não pode haver questões ou 

qualquer espécie de diálogo entre nós e o público, 

porque o único lugar ativo é o palco. O palco é, 

assim, um lugar  isolado”.71  

 

Deste modo a SRS é uma comunidade de artistas que mantém 

um desdém para com os valores de um mundo ao qual sentem não 

pertencer. Quando Claudia Castellucci afirma que; "gastar centenas 

de milhões em uma encenação é uma aberração, vulgar e 

violenta”72, a filosofia da grande separação mostra uma propensão 

política contra a atitude consumista em direção ao teatro e do teatro 

em si.  

                                                 
70 Ibid.p.99 
71 Ibd.p.100 
72 Ibid.p.99 



A grande separação manifesta-se na encenação “I Miserabili 

“73 (Os Miseráveis - 1987), onde o conceito de isolamento, teorizado 

no Teatro Avulso, torna-se material: a etapa deste desempenho é 

delimitada por um muro feito por  cinquenta pedras colossais como 

uma "metáfora da condição humana.” 74 

 

  A convergência entre o olhar do público e o olhar dos atores é 

impraticável, uma vez que a SRS já não permite qualquer tipo de 

dialéctica ou encontro dialógico. O Teatro dos Emparedados (Il 

Teatro dei Murati) consolida a filosofia da grande separação como 

uma firme recusa em admitir no teatro todo rasgo ou abertura 

através da qual uma gota de comunicação possa passar. Neste 

manifesto, por vezes, pretensioso, eles afirmam que o seu teatro é 

um lugar completamente confinado e destacado do mundo exterior. 

Os emparedados são cercados por uma parede e cobertos por um 

telhado. Aquele que habita a área dentro da parede está fazendo um 

teatro que é totalmente separado do mundo livre, e do qual ele não 

quer saber nada. Há uma clara separação entre o dentro e o fora, 

uma maneira distinta de separação, que de fato, é errônea ao 

combinar estas duas palavras, que são demasiado dialéticas uma 

em relação a outra. De acordo com Claudia Castellucci;  

 

“Nenhuma dialética é viável entre o dentro e fora, 

entre o Teatro dos Emparedados e o mundo livre, 

porque a parede não está dividindo o interior do 

                                                 
73 Castellucci.Claudia e Romeo. Il teatro della Socíetas Raffaello Sanzio. I 
miserabile. Milano. Ubulibri. 1992. p67-77. 
74 Castellucci,Romeo.I Miserabile. Miserere per I creatori(1989). In: Castellucci e 
Castellucci, Il teatro della SRS.p. 80-95. 



exterior, mas está dividindo um interior de outro 

interior, entre os quais não existe uma 

intercomunicação ou comparação”.75 

 

Além disso, Romeo Castellucci coloca ainda que a natureza da 

parede que encerra seu teatro; “ é um muro para protege-los do 

reino da palavra, no qual tudo é tão dialético, pois os que alí 

protestam fortificam o objeto de seu protesto [a palavra]”.76 E vai 

mais além: 

“[...] Este teatro foi voluntáriamente emparedado e 

imobilizado. As mesmas pedras que formavam a 

parede da prisão representada foram utilizadas como 

uma defesa ao interior daquilo que devia se encerrar 

voluntáriamente, com a certeza de que é exatamente 

a parede que constitui a via de comunicação. 

[...] Este é um teatro avulso, um teatro que não é 

definível por categorias do velho e do novo. Nós não 

fazemos parte do grupo dos novos que abandonam o 

velho e contribuem para o resssucitar. Na realidade, 

os velhos e os novos, por sua alternãncia nevrótica, 

são apenas uma dupla ação combinada com um  só 

objetivo: manter o estado do teatro: isto  equivale a 

dizer: manter o teatro de Estado”.77 

                                                 
75 Castellucci. Claudia. In: Castellucci e Castellucci. Il teatro della Socìetas 
Raffaello Sanzio. Milano. Ubulibri. 1992. p. 100. 
76 Ponte de Pino,Oliviero. Una nuova lingua per miti vecchi e nuovi. Socìetas 
Raffaello Sanzio. Conversazione com Romeo Castellucci, Paolo Guidi e Claudia 
Castellucci. (1988). In: http://www.trax.it/olivieropdp/raffaello88.htm. 
77[...] Cet théâtre était volontairement emmuré et immobile.Les pierres memes 
qui formaient le mur de la prision représentée étaient utilisées comme une 
defense à l’intérieur de laquelle on devait s’enfermer volontairement, avec la 
certitude que c’est exactement le mur qui constitue la voie pour communiquer. 
[…] Ceci est un théâtre avulso, un theater qui n’est pas définissable par categories 
du vieux et du noveaux. Nous ne faisons pas partie du groupe des nouveaux qui 



 

Através da análise do Teatro Avulsi e o Teatro dei Murati sua 

posição iconoclasta anuncia o seu verdadeiro caráter. É uma 

iconoclastia contra todos os ícones, para abatê-los. Esta tem sido a 

base tradicional do seu fazer teatral, uma  iconoclastia contra a 

palavra e a condescendente relação entre atores e público. Contra a 

coesa composição de uma performance no palco, e contra a língua 

como um todo. A escarificação da língua se espalha em todas as 

suas produções como um recurso endêmico de investigação. A 

negação da representação através da representação e a negação do 

teatro através do teatro constituem o núcleo criativo da SRS: "acima 

de tudo, um Teatro iconoclasta78”,afirmam, “no texto Tohû Wâ 

Bohû. L’immagine che non si può veder due volte.”79 (Tohû Wâ 

Bohû: A imagem que não pode ser vista duas vezes) - 1986.  

 

A imagem que não pode ser vista duas vezes é uma cadeira 

vazia que está nos lugares onde a Socìetas Raffaello Sanzio vai. Esta 

cadeira representa um trajeto através do qual alguém tem que 

                                                                                                                                             
délaissent le vieux et contribuent par-là à le ressuciter. En réalité, les vieux et le 
nouveuax, par leur alternance névrotique, ne sont qu’une double action combinée 
pour un seul but: maintenir l’etat du theater: ce équivaut à dire: maintenir le 
théâtre d’Etat.77 
In : Castellucci. Claudia. Il teatro dei murati. In : Castellucci Claudia e Romeo. Il 
teatro della Societàs Raffaello Sanzio( dal teatro iconoclasta a la super-icona). 
Milano Ubulibri.1992.p99., in : Eruli. Brunella. Dire l’irreprésentable, reprèsenter 
l’indicible. In : Picon Vallin, Béatrice. L’ecran sur la scene. Col. Ars du spetacle. 
CNRS Éditions, Paris, 2001. 
78 Ponte de Pino,Oliviero. Una nuova lingua per miti vecchi e nuovi. Socìetas 
Raffaello Sanzio. Conversazione com Romeo Castellucci, Paolo Guidi e Claudia 
Castellucci. (1988). In: http://www.trax.it/olivieropdp/raffaello88.htm. 
 
79 Tohû Wâ Bohû. Is the Hebrew expression for the biblical words of Genesis1:2 
that are usually translated as “without form, and void”. 



trilhar, no sentido de, ir além dela. O local onde a cadeira vazia 

está, dá as boas vindas a aqueles que irão apresentar a Religione 

delle Colonne [Religião das Colunas], a nova religião que começou 

no século XX e  que é  transmitida a partir dos iconógrafos:  Paolo, 

Romeo, Claudia Manikòn e Chiara Iperthe. 

 

A imagem da cadeira vazia materializa o vazio, cuja 

importância no processo criativo já havia sido sublinhada dois anos 

antes no texto OAO. Para a SRS, alguém precisa ir além da cadeira 

vazia; alguém precisa percorrer a desintegração e abnegação de 

representação, a fim de encontrar uma nova forma. E só por 

reconhecer a existência do vazio e estar confortável nele que a SRS 

pode apresentar a sua original visão teatral: uma visão profética 

expressa através de parábolas. 

 

Seu teatro de parabolas, como anunciado em Tohû Wâ Bohû, 

é exemplificado na encenação de “Santa Sofia.Teatro Khmer” 

(1986), onde diversas parábolas são relizadas: a parábola de Pol Pot 

doente; a parábola da criança como um símbolo da tradição 

ocidental; a parábola de Leão III Isáurico, o iconoclasta, desruidor 

de ícones; a parábola que  tornou-se um icone. Parábolas também 

estão presentes no “I Miserabili” (Os miseráveis), cujo texto é, na 

realidade, dividido em diferentes parábolas: a parábola da prisão, a 

parábola do tribunal, a parábola da foice, a parábola das palavras 

petrificadas, entre outras. 

 



O dispositivo teatral da Religione delle Colonne  transforma os 

membros da SRS em profetas de uma nova religião dramática 

baseada na ausência da palavra encarcerada. Este dispositivo 

destaca a natureza ironica e iconoclasta da SRS, que opõem ícones 

com ícones, e que reside no meio do vazio (“a cadeira vazia” da 

palavra ausente).  

 

Romeo Castellucci converte em linguagem comum o caráter 

enigmático de sua iconoclastia da seguinte maneira;  

 

“é uma técnica que, sem nenhuma dúvida, tem mais 

a ver com a religião do que com teatro. É um fato 

sagrado. Tem a ver com encontrar a sua própria 

técnica, a fim de destruí-la. Há uma exaltação, e ao 

mesmo tempo, uma humilhação[...] Desta forma, o 

zénite de comunicação é atingido. Nós iniciamos a 

partir do estudo da iconoclastia e dos ícones.” 80   

 

A SRS humilha, quase destrói, o teatro a fim glorificá-lo, 

usando o teatro como a arena onde dá forma a suas parábolas 

inovativas.  

 

No manifesto relacionado à encenação de “Santa Sofia. Teatro 

Khmer”, SRS aprofundou mais a sua iconoclastia teatral e a ligação 

com a sua própria religião, a Religione delle Colonne, que é uma 

recusa a qualquer representação, afirmando que quando não há 

                                                 
80 Ponte de Pino,Oliviero. Una nuova lingua per miti vecchi e nuovi. Socìetas 
Raffaello Sanzio. Conversazione com Romeo Castellucci, Paolo Guidi e Claudia 
Castellucci. (1988). In: http://www.trax.it/olivieropdp/raffaello88.htm 



qualquer representação, daí então, haverá  a verdadeira 

representação. Neste manifesto  distribuido aos espectadores antes 

do espetáculo lê-se:  

 

“Este é o teatro que recusa a representação (...) Este 

é o teatro da nova religião: por isso venhas tu que 

desejas ser sequaz das colunas do Irreal. O real o 

conhecemos, e nos desiludiu desde o ano quatro. (...) 

Mas não creia que seja o surrealismo a chave do 

problema, a chave surrealista é completamente falsa, 

no seu inconsciente conservadorismo reelaborado. 

Este é o teatro iconoclasta: trata-se de destruir cada 

imagem para aderir somente à realidade 

fundamental: o Irreal anti-cósmico, todo o conjunto 

das coisas não consideradas.”81  

 

Romeo Castellucci explica que atualiza a iconoclastia com duas 

diferentes técnicas: a paralisia teatral e a do  texto que se perdeu , 

onde o último é o ápice da iconoclastia porque o “texto se apaga, 

maldizedo a si mesmo.” 82 

 
                                                 
81Questo è il teatro che rifiuta la rappresentazione (...) Questo è il teatro della 
nuova religione: perciò vieni tu che desideri essere seguace delle colonne 
dell’Irreale. Il reale lo conosciamo, e ci ha delusi fin dall’età di anni quattro. (...) 
Ma non credere che sia il surrealismo la chiave del problema; la chiave surrealista 
è completamente sbagliata, nel suo inconscio conservatorismo rielaborato. Questo 
è il teatro iconoclasta: si tratta di abbattere ogni immagine per aderire alla sola 
fondamentale realtà: l’Irreale anti-cosmico, tutto l’insieme delle cose non pensate 
In : Ponte de Pino,Oliviero. Una nuova lingua per miti vecchi e nuovi. Socìetas 
Raffaello Sanzio. Conversazione com Romeo Castellucci, Paolo Guidi e Claudia 
Castellucci. (1988). In: http://www.trax.it/olivieropdp/raffaello88.htm 
82 Ponte de Pino,Oliviero. Una nuova lingua per miti vecchi e nuovi. Socìetas 
Raffaello Sanzio. Conversazione com Romeo Castellucci, Paolo Guidi e Claudia 
Castellucci. (1988). In: http://www.trax.it/olivieropdp/raffaello88.htm 
 



Na performance “Santa Sofia. Teatro Khmer” as figuras 

principais são Pol Pot, o maior iconoclasta da era contemporânea; 

LeãoIII Isaurico, o imperador Bizantino e advogado da iconoclastia; 

e finalmente duas monjas da Religione delle Colonne ( Religião das 

Colunas)83. Na encenação, a paralisia teatral é obtida restringindo a 

habilidade comunicativa de Pol Pot exclusivamente a sua voz e 

entonação. Pol Pot o iconoclasta icônico é, na encenação da SRS, 

imobilizado em uma cama o tempo todo com um gotejamento em 

seu braço, para exemplificar sua quintaessência e o paradoxal 

ataque iconoclasta contra o próprio ícone.  

 

Em “I Miserabili” o personagem do arauto sofre 

simultaneamente da paralisia física e verbal. Durante a encenação 

ele permanece em pé, no centro do proscênio no meio de uma série 

de cenas, e as parábolas, se realizam em torno dele. A iconoclastia 

da SRS, realiza, nesta cadeia de parábolas desarticuladas, a 

destruição da coesão narrativa e, portanto, do texto teatral. Na 

paralisia verbal do arauto permitem-lhe somente monótonas 

chamadas de exclusão, que repicam os momentos de seu 

imobilismo; “Agora é madrugada. Não tenho nada a ver com esta 

madrugada, Agora é manhã. Não tenho nada a ver com esta manhã, 

Agora é meio-dia. Não tenho nada a ver com este meio-dia”.84  

 

                                                 
83

 Castellucci. Claudia. In: Castellucci e Castellucci. Il teatro della Socìetas 
Raffaello Sanzio. Milano. Ubulibri. 1992. p. 181. 
84 Catellucci e Castellucci. Il teatro della Socíetas Raffaello Sanzio. in: Novati, 
Gabriella Calchi. Language under attack: the iconoclastic theatre of Socìetas Raffaello Sanzio.  
Printed in United Kingdon. Theatre research international. vol 34.n° 1. p50-65. 2009. 
 



Com o texto que "apaga a si mesmo" através de uma 

fragmentação de cenas desconexas e incongruentes, a língua atinge 

seu ápice no personagem  Masticatore delle Parole (mastigador de 

palavras) que, em vez de proferir suas falas, deve eliminá-las, 

anunciando que "a partir e agora eu engolirei minhas palavras. Eu 

sou aquele que fala para trás85. 

 

Na primeira década da sua carreira, o interesse específico da 

SRS era a experimentação de técnicas e dispositivos teatrais. Suas 

investigações críticas estabeleceram um teatro destacado que, 

baseado em idéias e em textos não dramáticos, tentou materializar 

conceitos e testar novos meios de comunicação além da língua 

tradicional. A La Generalissima (A autêntica língua geral), o novo 

idioma inventado em 1984 por Claudia Castellucci, “a profetisa e 

tradutora.” 86, como Tiezzi a chama, constituía em um destes meios. 

 

 2.4. A dissolução da língua: La Generalissima e Animalidade 

 

A “La Generalissima” 87, criada a partir do estudo das línguas 

pidgin e de línguas crioulas, e utilizando os sistemas lingüísticos de 

                                                 
85 Ibd. 
86 Tiezzi, Frederico. L’anima mentale e l’anima passionale. La memoria di un 
incontro. In: Colusso, Tiziana. Socìetas Raffaello Sanzio. Il teatro iconoclasta. 
Ravenna. Edizioni Essegi, 1989. p53-57. in: Novati, Gabriella Calchi. Language 
under attack: the iconoclastic theatre of Socìetas Raffaello Sanzio. Paper, Printed 
in United Kingdon. Theatre research international.2009. vol 34. n°1. p50-65.  
 
87 Colusso Tiziana. P.93, artigo assinado por I Monaci delle Colonne, entitulado: 
Resoconto della lingua coniata dalla SRS e chiamata Generalissima(Acta da 
linguagem cunhada por SRS e chamada generalíssima)a qual testemunha a 
interconexão entre estes dois dispositivos teatrais: religião e linguagem. In: 
Novati, Gabriella Calchi. Language under attack: the iconoclastic theatre of 



Giordano Bruno e de Raimondo Lulio88,  era destinada  a tornar-se a 

língua do teatro da SRS, uma língua nova onde o significado foi 

encaminhado exclusivamente através da entonação. Claudia 

Castellucci explica a estrutura desta língua como segue:  

 

“A meu ver, só existem quatro palavras: agon, 

apotema, meteora, blok. A partir destas potentes 

palavras outras dezesseis são derivadas: estas são as 

palavras do segundo nível que diluem e, assim 

contaminam a pureza das palavras do primeiro nível. 

As palavras do segundo nível começam a descrever 

aquilo que já devia ter sido entendido [usando 

somente as palavras do primeiro nível]. Destas 

dezesseis palavras (infelizmente) outras oitenta 

palavras (terceiro nível) são derivadas e desviam 

mais ainda das quatro palavras chaves originais. Das 

oitenta palavras [do terceiro nível] outras 

quatrocentas seguem: estas são as palavras do 

quarto nível, o mais fraco, o mais ambíguo, e estas 

são as palavras dos principiantes.” 89  

 

Romeo Castellucci ilustra a influência do que chama a “Técnica 

Egípcia” no seu teatro, alegando que no Egito antigo as pessoas 

                                                                                                                                             
Socìetas Raffaello Sanzio. United Kingdon. Theatre research international. 2009. 
vol 34. n°1. p50-65.  
 
88 Ponte de Pino,Oliviero. Una nuova lingua per miti vecchi e nuovi. Socìetas 
Raffaello Sanzio. Conversazione com Romeo Castellucci, Paolo Guidi e Claudia 
Castellucci. (1988). In: http://www.trax.it/olivieropdp/raffaello88.htm 
89 Ponte de Pino,Oliviero. Una nuova lingua per miti vecchi e nuovi. Socìetas 
Raffaello Sanzio. Conversazione com Romeo Castellucci, Paolo Guidi e Claudia 
Castellucci. (1988). In: http://www.trax.it/olivieropdp/raffaello88.htm 
 



eram capazes de dizer se alguém estava dizendo a verdade ou não 

pela mera entonação da voz90. Ao transferir esse conceito para o 

teatro, a SRS realça que; “o que é importante não é o que alguém 

diz, mas como é dito, e que a forma é a substância.”91, o modo de 

pronuncia do ator, mais do que o significado das palavras, constitui 

o canal de comunicação.  

 

No manifesto “I Miserabili”, Claudia Castellucci indica que a 

“Técnica Egípcia é um dos elementos que caracteriza a elevada 

qualidade técnica da SRS. Esta técnica é realizada por um ator com 

domínio do intra-fônico (os sons que não são expressados) e do 

extra-fônico (os sons que são expressados) ou seja o “vocal 

spectrum”.92 No espetáculo “I Miserabili” , o intra-fônico é a técnica 

consagrada pelo personagem do Masticatore delle Parole 

(mastigador de palavras), que engole as palavras em vez  de falar 

e, assim, suprimir a palavra para entrar no mundo representado 

[palco].  

 

Em La Generalissima, Claudia Castellucci integra os elementos 

intra-fônico e extra-fônico como um só. Esta linguagem foi utilizada 

pela primeira e única vez na performance “Kaputt Nekropolis”, 

apresentada na Bienal de Veneza em 1984. Tiezzi recorda, 

momentos picturais, luzes psicodélicas que saturam a ferrugínea 
                                                 
90 Ibd. 
91 Chinzari e Ruffini. Nuova Scena Italiana. Roma. Castelvecchi. 2000. p 89. 
92 Castellucci. Romeo e Claudia. Il teatro della Socìetas Raffaello Sanzio. Milano. 
Ubulibri. 1992. p. 60. in: in: Novati, Gabriella Calchi. Language under attack: the 
iconoclastic theatre of Socìetas Raffaello Sanzio. Paper Printed in United Kingdon. 
2009. Theatre research international. vol 34. n°1. p50-65. 
 



sala do Estaleiro de Giudecca [em Veneza], enquanto a música da 

banda Inti-Illimani93 explode e grandes robôs entram no palco para 

repreender a platéia. Ao mesmo tempo que Paolo e Romeo 

conversam em um novo idioma chamado língua Generalissima. A 

abordagem iconoclasta da SRS ao teatro apresenta-se como nada 

mais nada menos do que um ataque intelectual à linguagem como 

um todo, revelando a rejeição de uma correspondência lógica entre 

as palavras, juntamente com o seu significado e referente. É um 

desejo de inventar uma nova forma de comunicação, através de 

uma perfeita linguagem, que é marcada ainda por um paradoxo 

funcional, a ausência de significado. Os estratagemas de La 

Generalissima ou o da Religione delle Colonne foram abandonados 

logo após o seu início, para nunca reaparecer. Não obstante, esta 

sondagem sobre comunicação e representação,  impeliu a SRS de 

volta a seus primeiros princípios. A sintaxe teatral de Romeo 

Castellucci, se reverteu aos animais como um gesto visceral para o 

primitivo.  

 

Com o espetáculo “Alla Bellezza tanto antica” (A Beleza dos 

Antigos) - 1987, a presença de duas pythons no palco marcou o 

ponto de partida como raiz desta investigação, que passaria a ser 

central para as encenações da SRS. No palco de “La Discesa di 

Inanna” (A queda de Inanna - 1989), havia alguns carneiros, alguns 

ovinos, caprinos e seis babuínos. Romeo Castellucci, em uma cadeia 

exagerada de metáforas, comenta que para ele o animal é o 

portador da alma, é o ícone do ator e, além disso, é a sua sombra, o 

                                                 
93 Inti Illimani, banda chilena fundada em 1967 na Universidade de Santiago. 



seu obstáculo, o seu sonho, seu desejo, sua linguagem, seu corpo, 

seu  pathos, ethos e, rüthmos. A presença do bode, que reaparece 

na “Tragédia Endogonidia”, encontra suas origens em “La Discesa di 

Inanna”. Castellucci, na realidade, constata que a partir deste 

momento caprinos irão habitar o espaço cênico. O bode, que deu o 

nome à tragédia (tragos), retoma aqui o que lhe pertence. “Teatro 

torna-se novamente uma questão natural[...] O animal torna o palco 

vazio”.94 

  

As suas primeiras teorias e, em particular, um esboço sobre 

uma nova linguagem para o teatro, seriam avançados durante 

“Tragédia Endogonidia”. O modelo matemático-científico da 

linguagem que ironicamente foi empregado no "episódio" A. # 02 

Avignon, segundo a qual Romeo Castellucci e Claudia fazem uma 

cabra ,"falar para fora"(speak out) , o texto da sua tragédia. É uma 

tentativa para tornar tangível o etimológico significado da palavra 

grega tragoedia (do grego antigo composta por: τράγος tragós 

(bode) e ᾠδή, odé, (canto), significa literalmente canto da cabra). 

Aqui a cabra, um animal, incapaz de falar, passa a ser o autor do 

contemporâneo texto trágico que encontra suas raizes no reino 

biológico, antes da língua;  

 

“Tendo um texto que vem de uma cabra no contexto 

da tragédia, e meios para se isentar e suspender em 

apenas um sopro toda a tradição da própria tragédia, 

e, ao mesmo tempo, significando também que 

confirma o que significa, que é brutalmente 

                                                 
94 Ibd. 



tradicional, etimológico e literal. Significa ter em seus 

ombros um animal em vez de um poeta [...] Este 

será o poeta de nossa tragédia. E o povo vai saber 

que temos um poeta que tem escrito para nós, e esse 

poeta é muito velho, mas vivo. Um poeta cuja poesia 

coincide com o seu descanso.” 95 

 

Romeo Castellucci, de uma maneira científica, explica o 

sistema que adotaram a fim obter o texto da língua-cabra: “é que 

um sistema analogico de recombinação de fonemas tomados das 

seqüências da proteína contidas precisamente no corpo deste 

bode.”96 Romeo Castellucci ilustra os detalhes deste novo sistema 

lingüístico do seguinte modo;  

 

“As seqüências das aminas escolhidas são aquelas 

respectivamente responsáveis por: respiração celular, 

crescimento dos chifres e putrefacção. As seqüências 

das letras-símbolo de cada amonoácido das proteínas 

escolhidas foram reproduzidas em três tapetes 

brancos; o poeta [o bode] estava livre pastar no 

diagrama das letras escolhidas. Seu percurso 

representa um gráfico na placa. O gráfico desenha 

uma constelação de letras que, por sua vez, 

formulam uma escrita base.”97  

 

                                                 
95 Castellucci, Romeo. Lettera sul Capro, cheun tempo donò il suo nome alla 
tragedia In: Idioma Clima Crono. 1°caderno. junho 2002. p.1 
 
96 Ibd. 
97 Ibd. 



Suas pesquisas de linguagem, concretizadas através da 

abordagem iconoclasta, tinham atingido um pico teórico; a língua, 

desta vez, parece ser completamente destacada de qualquer tipo de 

legado humano. A língua de seu teatro não é mais humana, não é 

mais perfeita, tornou-se animal98, mostrando, assim, uma 

suspensão do significado, onde o alfabeto é realmente ligado ao 

corpo de um animal (não arbitrária ou metaforicamente), mas ao 

corpo de uma cabra99. A escarificação e a designificação da 

linguagem, então, ocorre através da redução da linguagem às suas 

origens fônicas  - as letras do alfabeto - e não apenas às quatro 

palavras de La Generalissima. A língua tornou-se mecânica, fria e 

sem emoção. Começando com o primeiro episódio de Tragedia 

Endogonidia, nós vemos como a língua é reduzida a suas origens 

fônicas, às letras do alfabeto, que são muitas vezes transmitidas por 

dispositivos mecânicos.  

 

Durante a cena do oráculo no primeiro epsódio C.#01 Cesena, 

por exemplo, a língua foi despojada de sua emoção a tal ponto que 

as declarações são realizadas por placas de informação. As 

sentenças desencarnadas, como: “carabinieri assassini” (polícia 

assassina), e “nella piazza in cui sono nato, oggi è morto un 

ragazzo”( na praça onde eu nasci, um rapaz morreu hoje), 

aparecem em caracteres num dispositivo mecânico, semelhante ao 

                                                 
98 Embora exista uma clara ressonância para a expressão "devir animal" com a 
teoria Deleuziana, o presente trabalho não irá analisar esta passagem sob esta 
ótica específica. O desenvolvimento do conceito "devir animal” pode ser 
encontrado em: Deleuze, Gilles; Guattari, Félix. Mil platôs. Capitalismo e 
esquizofrenia. São Paulo. Editora 34. 1997. v1; v4. 
99 Astrié. Celine. A# 02. in: Idioma Clima Crono I. P3. 



dos antiquados painéis informativos encontrados em estações 

ferroviárias ou aeroportos. A informação é apresentada com um 

ruído seco feito por uma cascata de letras. Incomodamente 

sugestiva à audiência italiana, refere-se ao assassinato de Carlo 

Giuliani,  o jovem assassinado pela polícia na sexta-feira, 20 julho, 

de 2001, durante a cúpula dos G8 em Genova. Um outro exemplo  

fica a cargo do orador mecanizado do episódio BR.#04Bruxelles; 

colocado do lado direito do palco liso, de madeira, branco, cabeça e 

ombros, aproximadamente dois metros de altura. Os olhos e o nariz 

da figura são quadrados pretos e a boca um retângulo preto. Os 

olhos abrem e fecham enquanto fala lentamente o alfabeto, uma 

letra de cada vez por alguns momentos. A abertura dos olhos e a 

voz são controladas da cabine de som pelo diretor100. 

 

A teorização germinal de Claudia Castellucci da necessidade 

de uma negação da língua tradicional no teatro, e sua crença de que 

todos os detalhes de uma encenação implicam e reflectem  em toda 

sua performatividade, encontra o seu reflexo literal na “Tragédia 

Endogonidia”. Ao escrever sobre este projeto, ela desenvolve a sua 

teoria da auto-semelhança visual, conectando-a com o olhar do 

espectador. Lembrando que cada episódio é pricipalmente um 

acontecimento visual, baseado em imagens e privado da coerência 

verbal, ela argumenta que cada episódio produz um novo 

                                                 
100 Causey, Matthew. Theatre and Performance in digital Cultura: From Simulation 
to embeddedness. London and New york. Routledge. 2006. in: in: Novati, 
Gabriella Calchi. Language under attack: the iconoclastic theatre of Socìetas 
Raffaello Sanzio. Paper  Printed in United Kingdon. 2009. Theatre research 
international. vol 34. n°1. p50-65.  
 



espectador, cujo olhar episódico pode compreender o projeto todo 

assistindo somente um Episódio. Conclui que é o olhar do 

espectador que funda e dá forma a cada Episódio101.  

 

Romeo Castellucci faz eco com sua irmã quando afirma que na 

Tragedia Endogonidia conseguiu, com a supressão da língua, uma 

liberdade universal dentro de uma estrutura universal. O universal é 

o local mais simples possível para libertar-se da estrutura narrativa, 

da carga da narrativa, e por conseguinte, da carga da palavra 

escrita, a partir de sua visibilidade, acrescentando que "a palavra 

deveria voltar a ser invisível102”.  

 

O que ele chama de “universal” aqui é o que sua irmã, na 

década de 1980, chamava "impessoal". Assim nós podemos ver que 

a SRS, ao longo de seus primeiros trabalhos, explorou os principais 

temas que seriam desenvolvidos na Tragedia Endogonidia. Nos 

episódios o palco  é povoado por figuras anônimas como um reino 

do sonho, um reino estrangeiro e isolado, enquanto telas e cortinas 

limitam a visão dos espectadores, separando fisicamente atores e 

público. Esta é a  expressão contemporânea da filosofia da grande 

separação proclamada pela SRS, separando o público da encenação, 

e assim impedindo qualquer interrupção de descrença. A SRS não 

visa o raciocínio racional dos espectadores mas o seu inconsciente. 

O léxico de Tragedia Endogonidia, de fato, afeta profundamente o 

                                                 
101 Reiteramos aqui que a tragedia endogonídia não é uma das obras elencadas 
para esta dissertação. 
102 Castellucci,Romeo. Universale: il luogo più semplice possibile. The Universal: 
The simplest place possible. Tradução: Jane House In: PAJ: a Journal of 
Performance and Art. PAJ77. v26. n°2. maio2004. p.16-25.   



público com suas imagens inquietantes; esta é a palavra invisível da 

SRS, o resultado de seu ataque iconoclasta a língua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

O TEATRO DOS MITOS: RUMO A MESOPOTÂMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. O teatro dos mitos 

 

Na segunda fase da SRS, o interesse gira em torno das 

grandes narrativas do antigo oriente, fontes do rito e do mito 

ocidentais. Trata-se de recuperar e recolocar em circulação símbolos 

elementares e profundos, da origem do nosso imaginário, que 

possam ter eficácia sobre a realidade, pelo menos sobre a 

interioridade do espectador, como uma magia ou uma peste. Como 

se naquelas antigas narrações, ainda vizinhas aos impulsos 

primários, pudessem encontrar a linfa necessária para voltar a dar 

ao teatro a potência perdida. 

 

Em 1987, “A Beleza dos Antigos” (Alla bellezza tanto antica), é 

a primeira entrega ao mito e marca um momento decisivo na 

poética da Socìetas porque a cena teatral torna-se o lugar da 

representação do mito e um momento positivo do ponto de vista 

existencial e político. É o momento onde o animal entra em cena: “ 

O animal torna-se o guia do ator, cada animal que está em cena 

destrói toda construção cênica”103. 

 

“No teatro, que antecede a tragédia, o animal é o 

guia supremo do drama. O animal precede o ator  

como portador da lingua, constituindo uma meta 

como guardiães do inefável da realização cênica.  É 

um animal mistagogo. [...]. Desperta da toca  para 

                                                 
103 Eruli, Brunella. Dire l’irreprésentable, représenter l’indecible. Théâtre de 
images, théâtre de poésie en italie. in: Picon-Vallin. Beatrice. Arts du spetacle. 
Paris. CNRS. Éditions. 2001. 
 



ocupar o pesadelo do palco. Sabemos agora que a 

toca de onde foi desenrolado é o túmulo da 

linguagem. Aos animais é confiada a tarefa de romper 

a visão histórica”104. 

 

  Desse modo, torna-se símbolo de uma realidade profunda, 

“verbum sine verbo”,  o animal é pura voz, ele possui o órgão da 

palavra mas não a linguagem. É neste momento então que 

Castellucci introduz uma distinção importante; entre a tragédia 

clássica que visa a catarse, a explicação e o restabelecimento da 

ordem, e os rituais arcaicos com animais , ligados ao culto de 

Dionísios, que precedem o nascimento da tragédia. 

 

“O ator que trabalha comigo deve estar convencido 

de que a tragédia Ática jamais existiu [...]” “ O ator 

leva para a cena sua realidade física, sem utilizar a 

palavra para explicar ou restabelecer a ordem, a 

angústia, ou o mistério que mostra aos espectadores, 

sem dever lhes dar nenhuma explicação”105 

 

Pertencem a este ciclo mítico os espetáculos: “A queda de 

Inanna” (La discesa di Inanna-1989) e “Ísis e Osíris” (Iside e Osiride 

                                                 
104Nel teatro che anticipa la tragedia, é l’animale la guida suprema del drama. L’animale 
precede l’attore nel portare la língua; ne costituisce la meta, quale custode dell’indicibilità del 
fare scenico. È un animale mistagogo. [...]. si sveglia dalla tana e va ad occuparae l’incubo del 
palco. Ora sappiamo che la tana dalla quale si è sgomitolato è il sepolcro del linguaggio. 
All’animale é affidato il compito di spezzare la visione storica. Castellucci, Romeo;Claudia. Atti 
della disputa sulla Natura del Teatro, Cesena, Edizioni Casa dell Bello Estremo, 1990, p. 24. 
in:Chinzari, Stefania; Ruffini. Paolo. Nuova Scena Italiana. Il teatro dell’ultima 
generazione.Roma. Ed. Castelvecchi.2000.p.90. 
 
105Eruli, Brunella. Dire l’irreprésentable, représenter l’indecible. Théâtre de images, théâtre de 
poésie en italie.in :Picon-Vallin. Beatrice. Arts du spetacle.Paris.CNRS.Éditions.2001. 
  



-1990). É com “A queda de Inanna” que a SRS recupera um mito 

sumério de 3.500 anos, para estabelecer uma verdadeira  conversão 

a um pensamento que não tem nada de historiográfico. Esta fase 

culmina, do ponto de vista estético, no terrível “Gilgamesh” (1990), 

espetáculo – rito, tenebroso e inquietante, uma sincera invocação às 

antigas divindades. “Gilgamesh”, foi idealizado para ser encenado 

em lugares fora do palco tradicional e mantido em segredo. 

Acompanhado por um radical silêncio, nenhum anúncio, total 

renúncia às mídias e uma ligação quase que telepática com os 

quarenta espectadores desconhecidos, acolhidos todas as noites, no 

local da encenação. A idéia é de um teatro que fique fora do 

controle da comunicação, que professe um culto secreto e esotérico 

do mostrar e pregue, na sua  exiguidade, uma potencial dimensão 

de ameaça política. 

 

A encenação inicia com os participantes subindo uma colina ao 

final da tarde levando tochas acesas. Acontece em uma sala com 

uma pintura que lembra os afrescos de Pompeia, onde as mulheres 

e homens sentam-se separados, observados por dois mastins 

negros. Em uma sala iluminada por enormes lampiões de gás, que 

fazem o barulho ensurdecedor, será o único som presente na cena. 

O que impera é o duplo , na luta fraterna e amorosa de Gilgamesh e 

Enkidu, e na repetição do destino de morte dos dois heróis. O eterno 

encontro entre natureza e cultura, na ação de uma mimese que 

procura fugir das armadilhas do sentido. 

Esse vermelho do interior, é quase como o inerior de uma boca ou 

de um estômago. Os dois amigos-inimigos, realizam uma complexa 



trajetória de ações iniciáticas, cheia de simbolismo, inclusive cristão, 

que pretende traçar uma clara ligação à violência aos rituais que são 

base de todas as religiões. 

 

Mas a experiência de “Gilgamesh” constitui um ponto limite, além do 

qual é difícil ir senão, talvez, abandonando o teatro para uma 

dimensão explicitamente xamânica. Inicia com este espetáculo uma 

reflexão sobre o ator concebido como “ uterus expositus qui monte 

sur la scène de la parole.” 106  

 

Com a extrema visibilidade do ator, por seu caráter “periódico 

e ligado ao calendário”, cíclico como a fêmea,  depende “ da 

repetição e do retorno”, da morte e do renascimento. O ator deve 

abandonar toda linguagem teatral pré-estabelecida, porque carrega 

a autentica linguagem no  seu próprio corpo:  

 

“O ator imóvel como uma flor, como a semente que 

voa ao vento, como o estrangeiro, que é o único que 

pode reabilitar  a cena poluída pela presença do coro 

na tragédia Ática[...que]  como porta-voz da polis  

grega, conduz a tragédia a sua catarse”. O ator é 

espectador do lugar e espectador do olhar daqueles 

que o vêem. O ator se vê e vê seu próprio corpo, e vê 

o olhar daqueles que o vêem”.107 O ator tem o olhar 

                                                 
106 Eruli, Brunella. Dire l’irreprésentable, représenter l’indecible. Théâtre de 
images, théâtre de poésie en italie.in :Picon-Vallin. Beatrice. Arts du 
spetacle.Paris.CNRS.Éditions.2001. 
 
107 Eruli, Brunella. Dire l’irreprésentable, représenter l’indecible. Théâtre de 
images, théâtre de poésie en italie.in :Picon-Vallin. Beatrice. Arts du 
spetacle.Paris.CNRS.Éditions.2001. 



bovino ipsis literis. [...] é um olhar superior dilatado 

que comprende as coisa numa totalidade que escapa 

ao olho humano. É um olhar divino, um olhar imóvel, 

também terrível, mas tão pleno de piedade e de 

doçura; sempre paquiderme, isto é o mais 

importante, capaz, enquanto olhar animal, de julgar a 

forma e de ler a superfície. Eis aonde o olho se 

detem: na superfície; é um olhar olímpico, não 

conhece a morte. Essa visão imóvel, mítica, 

transforma todas as ações do ator em atitude”.108 

 

Que se trata de um beco sem saída é o que demonstra o 

reduzido impacto do espetáculo seguinte, “Ísis e Osíris”(Iside e 

Osiride -1990), onde a potência numinosa do mito se encontra 

reduzida à pura coreografia. Entre outras coisas, esta fase coincide, 

não por acaso, com o instante de maior dificuldade da companhia: o 

escandaloso “Gilgamesh” marca a ruptura e a exclusão das 

subvenções ministeriais, às quais a Società Raffaello Sanzio reagirá 

com uma provocadora festa dramática: “Ahura Mazda” (1991).  

Festa que exalta o feminino no sentido antropológico, mas 

                                                                                                                                             
  
 
108 L’acteur a le regard bovin au sens classique du terme. [ ...] c’est un regard 
supérier très dilaté qui comprend les choses dans une totalité échappant à l’oeil 
humain. C’est un oeil divin, un oeil immobile, terrible aussi, ma si plein de pitié et 
de doucer ; toujours pachyderme et ce qui est plus important, capable, en tant 
qu’oeil animal, de juger la forme et de lire la surface. Voilà où l’oeil s’arrête : à la 
surface ; il est un oeil olympien, ne connaissant pas la mort. Cette vision 
immobile, mythique, transforme toutes les actions de l’acteur en postures  In : 
Eruli, Brunella. Dire l’irreprésentable, représenter l’indecidible. Théâtre de images, 
théâtre de poésie en italie.in :Picon-Vallin. Beatrice. Arts du 
spetacle.Paris.CNRS.Éditions.2001. 
  
 



estritamente linguistico e estético. Retornar ao início para 

reencontrar a potência originária do rito não resolveu o problema. 

Talvez, de maneira provisória, com espetáculos de uma tensão 

estética dificilmente repetível. Contudo, permitiu medir a força do 

símbolo, que ainda pode agir através do mito, e forneceu os 

primeiros elementos de uma possível gramática. São mitos que 

talvez perderam a sua eficácia, e sobrevivem somente como 

vestígios culturais: e contudo modelaram o nosso imaginário, e 

mantêm uma força subterrânea com a qual é possível chocar-se, 

através das releituras de radical provocação. O sentido do mito 

constrói-se por diferenças e por oposições de significado109:  

 

 

“As lógicas prático-teóricas que regem a vida e o 

pensamento das assim chamadas sociedades 

primitivas, são movidas pela necessidade de 

eliminações diferênciais (...) O princípio lógico é 

sempre poder opor os termos, que um 

empobrecimento preliminar da totalidade empirica 

permite conceber como distintos”.110  

 

 

                                                 
109 Levi-strauss. Claude. Cru e o cozido. São Paulo. Cosac&Naif, 2004. 
110Le logiche pratico-teoriche che regolano la vita e il pensiero delle cosiddette 
società primitive sono mosse dall’esigenza di scarti differenziali (...) Il principio 
logico è di poter sempre opporre dei termini, che un impoverimento preliminare 
della totalità empirica permette di concepire come distinti. in: Levi-strauss. 
Claude. Il crudo e il cotto. In : Ponte de Pino,Oliviero. Una nuova lingua per miti 
vecchi e nuovi. Socìetas Raffaello Sanzio. Conversazione com Romeo Castellucci, 
Paolo Guidi e Claudia Castellucci. (1988). In: 
http://www.trax.it/olivieropdp/raffaello88.htm 
 
 



E, é com esta gramática , através de uma anulação radical e 

absoluta da qual é testemunha um Hamlet autista – que a Società 

Raffaello Sanzio compara com aquela que poderia (ou deveria) ser a 

nossa mitologia contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

A EPOPÉIA DA POEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“È il fascino supremo dell’arte 

 il suo segreto più profondo.”111 

Kantor 

 

A epopéia da poeira.112 

 

Nos anos compreendidos entre 1990 e 1999, a Socìetas se 

confronta com cinco textos da tradição ocidental. Estas 

experimentações reestrururam o trabalho da companhia com uma 

nova coerência. "Hamlet", "Masoch", "Orestea", "Júlio César" e 

"Gênesis" são reescritos dando início a uma nova investigação, 

sobre a presença do ator em cena. A partir deste momento os 

espetáculos são realizados por atores de fora do núcleo fundador, 

sendo excluído do trabalho qualquer perspectiva psicológica, 

autobiográfica ou lírica. Romeo Castellucci, nesta fase atua como 

diretor e autor, e seu teatro agora é denominado: Teatro dos 

Corpos. Para Castellucci não há uma pedagogia teatral para o ator: 

 

“O corpo do ator é uma passagem através da qual 

transita uma energia, um princípio. Ele deve estar 

pronto, necessáriamente perfeito, quando entra no 

palco. Antes nesmo da experiência cênica seu corpo 

                                                 
111 O supremo encanto da arte é o seu segredo mais profundo. 
112 Epopéia da Poeira (Epopea della Polvere) é o nome dado a publicação das 
escrituras cênicas e ensaios teóricos sobre os espetáculos: Amleto. La veemente 
esteriorità della morte di un mollusco1992/ (Hamlet. A veemente exterioridade  da 
morte de um molusco); (Masoch. I trionfi del teatro come potenza passiva, colpa e 
sconfitta)1993/  Masoch. Os triunfos do teatro como potência passiva, culpa e derrota; 
(Orestea ( una commedia organica?))1995/ Oréstia (uma comédia orgânica?); (Giulio 
Cesare)1997/ Julio César; (Genesi. From the museum of sleep)1999/ Genesi. Do 
museu do sono. 



deve ser armado, mas vazio, extático, uma palavra 

feito corpo”113. 

 

Ao ser questionado sobre o teirnamento do ator, ele apresenta uma 

proposta; os exercícios Délficos, que são exercícios individuais e de 

solidão. Os exercícios são gestos que qualquer ator pode fazer para 

poder suportar o poder alienante do palco; 

 

 “Mas não é um método, porque não é possível 

calcular um experiência que é incompatível com a 

certeza.[...] Penso que, pessoalmente, serei capaz de 

trabalhar com atores maravilhosos ou com qualquer 

um que esteja disposto à estes exercícios. Ao menos 

no espírito, porque a ele, como a mim, o teatro 

interessa em um terceiro nível, digamos que, como 

Técnica do Sono.”114 

 

A partir desta proposição ele dá início ao novo percurso com a 

montagem do espetáculo: “Hamlet. A veemente exterioridade da 

morte de um molusco” (Amleto. La veemente esterioritá della morte 

di un mollusco). 

 

4.1. Hamlet & o mito do ator 

 

                                                 
113 “Le corps de l’acteur est une passage à travers lequel transite une énergie, un 
principe. Il doit déjà être prêt, nécessairement parfait, lorsq’il monte sur scène. 
Avant même l’expérience scénique, son corps doit être armé, mais aussi vide, 
extatique, une parole faite corps”. Castellucci,Romeo. .In: 
http://raffaellosanzio.free.fr/ fragmento de uma entrevista à Yan Ciret em 2001. 
114 Castellucci, Romeo. Epopeia della polvere. P297- texto de juno de 1998. 



Em 1992 após a explosiva fase anterior da SRS, o primeiro ato 

profundamente inovativo, é a apresentação de um “Hamlet” 115 

totalmente fiel a Shakespeare e ao mesmo tempo irreconhecível. 

Obra fundamental em relação ao percurso da companhia, representa 

para a SRS um ponto de viragem, é o encontro com o livro, o texto 

teatral, a literatura clássica, o que não chega a constituir uma 

mínima concessão à tradição. Ao contrário, os espectadores entram 

em um espaço já ocupado por Hamlet. O lugar da cena é uma 

sala116, onde Horácio/Hamlet não espera os seus espectadores, que 

entram quando a ação já iniciou, e sem saber a quanto tempo 

começou.  

 

A entrada em um lugar qualquer, corresponde  ao iniciar a um 

tempo qualquer. Hamlet está isolado, escolheu seu quartel, com 

essa fronteira, construiu seu confinamento com uma barreira  

formada por uma fila de baterias de automóveis ligadas entre sí por 

fios de cobre e grampos de chumbo. As volutas que envolvem estes 

cabos relembram os fios de arame farpado usados por uma defesa 

militar; em cena, como dissemos, ele está sitiado. A barreira não 

permite aos outros entrar e nem a ele sair. Hamlet está isolado, e se 

entende que construiu um mundo para si, que funciona de maneira 

                                                 
115 A encenação de Hamlet é baseada nos textos de: Shakespeare e Saxo 
Gramaticus e mediada pela leitura que Castellucci fez da obra de Bruno 
Bettelheim; A fortaleza Vazia.  
 
116 Uma garagem, um depósito, uma fábrica, uma clínica, uma igreja. São os 
divresos lugares aonde a SRS apresentou Hamlet. 



auto-suficiente. Como proclama Castellucci;  “o isolamento é uma 

qualidade que também é energia”117.  

 

A peça de fato, além da metáfora, é auto- alimentada por 

baterias. O sistema elétrico é independente da rede urbana, e por 

isto a cenografia de Hamlet é, segundo Castellucci, uma 

“topografia”, que toca pontos incisivos, ao reconsiderar cada 

elemento do teatro. Há um retângulo, subdividido, em seu interior, 

por três faixas, delimitadas por hastes de ferro suspensas  a uma 

altura de três metros e colocadas perpendicularmente à parede 

branca de fundo. De cada haste pendem três lampadas, formadas 

por dois tubos de neon, que reproduzem o signo  da cruz.  Uma 

cama de metal sem colchão no meio da faixa central, uma máquina 

de escrever e no chão espalhados dois revolveres e duas pistolas.  

 

Além disso, no chão há uma lampadinha de 12volts, que é 

como uma corrente elétrica humana. Castellucci acrescenta que esta 

cenografia foi concebida levando em consideração o fato de que 

tudo deveria ter um aspecto perigoso, como um choque físico. 

 

Enquanto os espectadores entram e tomam seus lugares, 

Hamelt cai repetidamente sobre o chão, como vencido por uma 

força que é seu próprio peso e que depois o ajuda a colocar-se em 

pé novamente. Veste uma bermuda preta, sapatos ortopédicos usa 

uma malha preta de mangas longas com um ziper na frente, e tem 

sua mão direita coberta por uma luva preta com o punho cortado.  

                                                 
117 Castellucci, Romeo. Epopea della polvere. Milano. Ubulibri. 2001. p.15. 



 

É neste cenário que Hamlet, único ator em cena, que está em 

um espaço fechado e absoluto, um espaço que é uno com o corpo 

do ator. Como um organismo vivo, que contém toda a ação do 

espetáculo, e é independente da visão do espectador, que é 

colocado involuntariamente no papel de voyeur; como comenta 

Castellucci;  

 

“penso na cena em que Hamlet com a boca aberta 

por um tempo infinito, além de qualquer tempo 

teatral.[...] Esta cena é um dos picos de violência, 

porque o ator coloca o espectador em cheque, aí está 

todo o conteúdo voyueristico do teatro. É ele, o ator, 

que subverte cada regra e está observando o 

espectador como os macaco no zoo. É nesse 

momento que o espetáculo tem um verdadeiro 

colapso, uma mudança de signo, uma espécie de 

perspectiva invertida.”118  

 

Dessa maneira a SRS dá continuidade ao que havia chamado 

de filosofia da grande separação. Com um espetáculo que constringe 

o olhar, com ataques surpresa de uma beleza opressiva, carregada 

de provocação e brutalidade. Não há rumores sons ou luzes que não 

sejam feitos diretamente do palco e em cena. O espetáculo é 

dividido em cinco estações. O ator balbucia sons inarticulados,  de 

estação em estação regride ao útero materno, ao auto aborto, ao 

estágio de molusco que  recusa o esqueleto.  

                                                 
118 Chinzari, Stefania; Ruffini, Paolo. Nuova scena italiana. Roma. Castelvecchi. 
2000. p.100. 



 

“O corpo do ator é uma passagem através da qual 

transita uma energia, um princípio.[...]. Em Hamlet 

tudo funciona como um sistema de forças passivas 

sobre a atonia muscular. A energia foi substituida 

pela força de um sono qua(estou aqui). Há uma 

dimensão de esquecimento nestes corpos porque eles 

foram chamados e não escolhidos. Eles viveram 

sempre em sua forma particular.Minha intervenção 

deverá ser a mais infima possível. Deste ponto de 

vista, não existe pedagogia teatral aplicável ao ator. 

No que me concerne, eu não procuro nem sua 

história, nem sua psicologia. Seus corpos são uma 

resposta as exigências da dramaturgia, da cena, e 

esta resposta excede a toda demanda. Porque é uma 

resposta inominavel.”119  

 

Ligada por uma afinidade profunda com o gesto niilista de Carmelo 

Bene, ou talvez uma resposta à sua visão da relação entre o texto, a 

cena e o ator), para a mise en scène, (ou melhor a não mise en 

scène) deste Hamlet. O ator é reduzido a pura presença física: grita, 

se debate, urina em frente ao público, faz gestos de masturbação, e 

brinca com um ursinho de pelúcia. Entre explosões de bombas e 

tiros, escreve algumas palavras sobre a parede e, em seguida 

apaga. Sou um aborto, por exemplo, se reduz a um A. Até a última 

regressão, quando Hamlet sentado em um penico defeca para 

depois sujar o rosto e a parede com as fezes, até imobilizar-se no 

final na posição fetal. A mesma em que foi encontrado o cadáver de 

                                                 
119 Castellucci,Romeo. Le dos de Dieu. In: http://raffaellosanzio.free.fr/ fragmento 
de uma entrevista à Yan Ciret em 2000. 
 



Artaud. E como por um processo de brotação, Hamlet- o príncipe da 

Dinamarca, conduz  o diretor-autor e a SRS a seguirem os rastros 

do Barão Leopold von Sacher Masoch. 

 

4.2. Masoch e a Boby-Art 

 

Estréia em 1993 o espetáculo denominado: “Masoch, os 

triunfos do teatro como potência passiva, culpa e derrota”. (Masoch, 

i trionfi del teatro come potenza passiva, colpa e sconfita). E se, de 

um lado,  o espetáculo, responde de forma coerente ao percurso 

trágico, sacrifícial da SRS faz também referências aos campos de 

concentração. Por outro lado se encaixa perfeitamente na paisagem 

teatral dos anos 90, povoado por performances e obras sobre a 

crueldade, e homenagem a Artaud. Com a Body-Art, o despertar do 

corpo passa, a ser foco do sofrimento, após a hipnose hedonista dos 

anos oitenta. O teatro começa a transmutar esta experiência da 

arte, como um momento histórico, numa evolução sensorial e 

visual, onde uma nova figura de ator encarna as razões emergentes 

do pós-orgânico e da interface homem-máquina, como observa 

Teresa Macri; 

 

“A utilização do corpo como um meio de expressão 

artística, nascida nas experimentações da body- art 

nos anos sessenta evolui ao longo dos anos setenta, 

e muda de rumo neste final do século, de encontro a 

uma experiência tecno- mutativa. È aqui que a 

performance,  prática limite da body- art, tem uma 

importância fundamental na renovação da 

sensibilidade estética. A performance da década de 



noventa se afirma como  deslocamento do corpóreo, 

saindo da dimensão ritualista e privada do 

inconsciente molecular dos anos setenta, tecendo 

uma  dimensão inorgânica, uma desmaterialização da 

carne, que no fantasmático processo de síntese 

torna-se manipulação, modificação, transformação do 

eu.”120 

 

 

Estamos, portanto, frente a uma recrudescência nas 

linguagens da arte, a uma espécie de superação do limite do 

masoquismo em direção a experiência da patologia física. Estes são 

os ícones das lesões, da amputação, da cirurgia filosófica de Orlan, 

em um regozijo de sangue coagulado, derramado, perdido e que 

exacerba a corporeidade: uma nova teatralidade que busca a 

provocação através ator-performer. É como se, na perda da 

realidade gerada pela eletrônica, na desmaterialização da vida 

concreta operada pela Internet e pelo virtual, o teatro reagisse com 

a provocação, com a agressão em cena, com a apresentação de 

corpos “outros”. Encontrando, assim, a sua razão de ser. 

 

 
                                                 
120 L’utilizzo del corpo come mezzo di espressione artistica, nato nelle 
sprimentazioni della body art negli anni Sessanta e sviluppatosi negli anni 
Settanta, è dirottato, in questa fine secolo, verso l’esperienza tecno-mutativa.. È 
qui che la performance, pratica limite della body art, assume una importanza 
fondamentale nel rinnovamento della sensibilità estetica. La performance degli 
anni Novanta si afferma come dislocamento di corporeità, lasciando la dimensione 
ritualistica e intimistica dell’inconscio molecolare degli anni Settanta e tessendo 
una dimensione inorganica, una smaterializzazione della carne che,nel 
fantasmatico processo di sintei, diviene manipolazione, alterazione, 
trasformazione del sé. 
 



O teatro afirma Castellucci, pertence a Sacher Masoch. O 

teatro como corpo, superfície da pura aparência e lugar da 

comunicação, o teatro como palco, espaço ostensório onde impera a 

obediência e a escravidão, o teatro como ação de quem, como o 

ator, precisa do outro para existir, talvez atravessando o limiar da 

dor para aqueles que se expõem ao olhar externo, e que, como 

espectador, escolhe a alegria e/ou a punição de ser observador. E, 

novamente, depois de Hamlet, a formalização de uma linguagem e 

do pensamento no palco, realizada pela SRS, passará a ser para as 

gerações futuras ponto de referência inseparável e irreversível. O 

próprio Castellucci, involuntariamente profetizava: 

 

“A declamação é a derrota mais bela do corpo. É 

punição, porque o soma é visto. Dar-se. Deteriorar-

se. Dar-se degradando-se como paixão da 

passividade que se inclina ao aberto. Quando o 

apresentar-se mostra o escárnio do teu sofrimento e 

te expõem nu e envergonhado; e quando o vulto 

descoberto se mostra na ulterior abertura do 

sofrimento, é naquele momento que é lançado o 

problema do teatro. A outra face do vulto. É um 

teatro vergonhoso. De vergonha. De vergonha como 

sentimento elevado. Inalienável. Um sentimento. 

Uma mácara de verdade. Um teatro que seja digno 

da vergonha; no qual seja possível uma apropriação 

final do próprio destino.” 121 

                                                 
121 La recitazione è la sconfitta più bella del corpo. È punizione, prechè il soma si 
fa vedere. Darsi. Degradarsi. Darsi degradandosi come passione della passività 
che si affaccia all’aperto. Quando l’apparire si mostra nel ghigno della sofferenza e 
vi si espone nudo e vegognoso; e quando il volto aperto si mostra nell’ulteriore 
apertura della sofferenza, è allora che scocca il problema del teatro. L’altro volto 



 

Além disso, há um movimento natural de carregar elementos 

de um espetáculo para outro, osmose de sentido ou consecutio 

ideológica? Alguns frutos de “Hamlet”, brotaram e ainda são 

visíveis, no novo trabalho cenográfico. O palco de “Masoch” é uma 

verdadeira caixa de de ferro, uma jaula que se torna real e palpável. 

O pavimento é coberto por placas de ferro soldadas. Uma enorme 

poltrona forrada com peles e encavilhada com correias de couro e 

correntes de ferro. Um tule negro divide o palco da platéia e, uma 

autêntica placa de mármore de carrara, está pregada no alto do 

proscênio com a inscrição: LAMBITOR SUDORIS PEDUM MEORUM. A  

parte interna das letras esculpidas é pintada de vermelho. A sala de 

ferro alude ao frio e inflexível teatro de camera de Sacher-Masoch. 

Há um parentesco com a cena de “Hamlet” apresentada no ano 

anterior. Assim como acontecia ali, a presença dos maquinários é o 

indicador contemporâneo do esgotamento no qual o homem é 

atirado. É também a máquina que determina o lugar, a 

temperatura, a acústica, os modos.   

 

A técnica nua, com toda sua glacial frieza, como elemento de 

crueldade. As máquinas, os motores, as turbinas elétricas, e os 

compressores de “Hamlet” significavam o perimetro teatral além do 

                                                                                                                                             
del volto. É un teatro vergognoso. Di vergogna Vergogna come alto sentire. 
Inalienabile. Un sentirsi. Una maschera di verità. Un teatro che sia degno della 
vergogna; in cui sia possibile un’appropriazione finale del proprio destino. 
Castellucci, Romeo. Masoch. I trionfi del teatro com potenza passiva,colpa e 
sconfita. Dal programa di sala dello spettacolo. P.4. in: Chinzari, Stefania; Ruffini, 
Paolo. Nuova scena italiana. Roma . Castelvecchi. 2000, in: Castelluci, Romeo. 
Epopea della polvere. P. 73. 
 



qual o Hamlet-mecânico não podia ir. Eram máquinas elétricas que 

davam energia ao Hamlet –autista, era uma energia fria, que 

prendia Hamlet, que o fazia queimar no palco. A máquina, presente 

em algumas novelas de Masoch, é agora um embuste, é útil, é um 

utensilio primitivo,  que pode ser o elemento “crueldade” necessário 

ao seu teatro. Entretanto falta uma ritualização ou um fazer 

Artaudiano. A crueldade presente em Artaud é do tipo masoquista, 

assim como os elemento mais sutís da exposição teatral, afirma 

Castellucci e ainda mais; “ o teatro pertence à Masoch, não o 

contrário. Masoch é mais antigo que o ditirambo, tem a idade da 

consciência humana.”122 O personagem von Sacher Masoch, porta 

consigo e revela um Hamelt consciente  da sua angústia e, é 

também a cristalização de uma criança ferida, mas o Cavaleiro 

consegue transferir a questão fundamental do "ser ou não ser"  ao 

mundo exterior. Ambos têm um problema com a culpa e com o  pai 

(também  comum ao ator por habitar o palco123 e dizer as palavras 

do "autor-pai”), que resolvem. Colocando-se à morte pela arma do 

teatro. Ambos representam uma resistência passiva contra o poder, 

por um lado um Hamlet, que se recolhe no autismo anárquico, 

enquanto o outro, Masoch, torna-se  animal social  que utiliza as 

leis, de maneira revolucionária e destrutiva, só que precisa do outro 

para fazê-lo.  

 

As seduções perigosas e as torturas, os encontros com a 

Vênus das Peles e o Grego (o outro homem, o desconhecido, que 

                                                 
122

 Castellucci, Romeo. Epopea della polvere.Milano. Ubulibri.2001. p.72 
123

 Palco – Colpa (culpa) anagrama feito por Romeo Castellucci 



deve interferir na relação entre Leopold e Wanda para levá-lo à 

derradeira humilhação) estão concentradas nesta caixa de ferro 

enferrujada e aterradora. Do seu teto pendem instrumentos de 

perversão; ganchos, anzóis e polias, e um enorme bloco de gelo que 

derrete lentamente. É todo o mundo de Sacher Masoch sintetizado 

em uma sucessão de rupturas alucinatórias e fugazes encontros 

entre os atores. As não dissimuladas ações de crueldade e 

fetichismo, são açoitadas pelo ritmo de uma massa sonora, com o 

ruído dos compressores e pistões, que com sua batida estabelecem 

o ritual no sentido da máquina. Há o frio e o rito do contrato, o mito 

da mulher sarmata124 e a exaltação à punição, mas também a 

exibição de uma geminação entre a arena do teatro e o martírio 

masoquista, o palco onde a exposição do corpo e do sofrimento se 

dá como arte da cena. As mulheres de Sacher-Masoch são sempre 

descritas como seres frios, como seres da era glacial; vênus de gelo, 

corpo de mármore, mulher de pedra. Para Castellucci; 

 

“O frio é uma gradação térmica através do qual 

realiza o trabalho[...] A frieza do ideal masoquista 

não é tanto a negação do sentimento, mas 

desconhecimento da sexualidade, escreve Deleuze no 

seu artigo sobre masoquismo. E ainda, a natureza em 

si é fria, materna e severa. É esta a trindade do 

sonho masoquista: frio-materno-severo; glacial-

sentimental-cruel”125 

 

                                                 
124 Sarmácia – região à oeste de Vístula ( rio Polonês); Sarmata – habitante da 
região. 
125 Castellucci, Romeo. Epopea della polvere. Milano. Ubulibri. 2001. p. 76 



O gelo é a temperatura que pode garantir a fixação da cena em 

quadros, estátuas, imagens refletidas e suspensas, indica a 

normatização da relação que é assim reificada e também suspensa, 

e acrescenta Castelluccci; 

 

“Como o corpo tudo está entorno da ideia, como uma 

supra-sensualidade renovada pelo “novo Platão” 

(pseudonimo de honra de Sacher -Masoch utilizado 

nos rituais). O gelo remete ao norte das idéias, como 

o dedo de Platão retratado por Rafael em Escola de 

Atenas, que indica um movimento de suspensão 

vertical.”126 

 

Masoch, em seus romances acentua as imagens refletidas no 

espelho. Mais do que no original, é uma escultura, que é 

frequentemente um ponto de partida. Os seus sofrimentos são 

sempre suspensão, enganchamentos, cruxificações, enlaçaduras. 

Como esculturas vivas, de quadro em quadro os atores vão se 

fundindo com o espaço, alguns suspensos pelo corpo todo, outros 

pela boca. 

 

Esta relação corpo-máquina, torna-se uma autêntica cena-

máquina que entra em irreversível e ameaçadora simbiose com o 

corpo do ator. Na cena final do espetáculo, Masoch é desnudado, 

são aplicadas pinças sobre os mamilos, um cabo é colocado entre os 

dentes e, abrem-lhe a boca com um alargador. É pendurado por três 

cintas de couro entre outros aparatos elétricos e arrastado em 

                                                 
126 Castellucci, Romeo. Epopea della polvere.Milano. Ubulibri.2001. p. 76-77 



suspensão em direção ao teto do palco. Quando a luz de cena 

abaixa, o publico pode entrever através do véu negro, a mulher que 

se junta à ele, permanecendo os dois em posição fetal. Mais uma 

vez a alusão à morte de Artaud. O público vai lentamente deixando 

o teatro, mas com a sensação de que algo não terminou. 

 

4.3. Da Orestea à Genesis 

 

Para mencionar algumas passagens marcantes deste novo 

desenvolvimento. Esta tríade, “Orestea”, “Giulio Cesare” e “Genesi”, 

mostra, em primeiro lugar, um regresso ao palco do teatro: trata-se 

então da volta à caixa preta, fisicamente claustrofóbica, onde a cena 

expande suas fronteiras para preencher todo o espaço do palco. 

Mantendo-se absoluta autonomia do olhar do espectador. A ele é 

confirmado o seu papel como voyeur, porque à sua frente são 

colocados véus, cortinas e telas. Dá-se assim, continuidade a 

filosofia da grande separação. A progressiva exasperação com o 

trabalho sobre o corpo torna a cena povoada de  personagens que 

assumem um valor simbólico maior. A escolha dos textos trágicos 

agora é dirigida não pela fidelidade ao texto, mas como uma 

dilatação dramática. Há um prólogo e a escansão em atos, além de 

um sagrado pudor ao trágico que esconde do olhar do espectador o 

ato criminoso. 

 

“Orestea” (uma comédia organica), que estreia em 1995, é síntese e 

superposição de planos da trilogia Esquileana. Do subtítulo 

Castellucci comenta; 



“O que dizer, então, do drama satiresco que falta, a 

mais realizada tetralogia? E do Proteo perdido? O que 

dizer sobre esta comédia, que teria compensado, em 

termos de peso real, todo o trágico de uma trilogia? É 

alí que me coloco? Do meu ponto de vista, 

provavelmente, é à partir daí o subtítulo (uma 

comédia orgânica?); e é daí que olho em volta, para 

a grandeza de Clitemnestra. Benjamin foi o primeiro 

a se interrogar sobre o conteúdo desta enigmática 

quarta parte, uma comédia tem o pêso de três 

tragédias. Talvez esse fato recaia na necessidade de 

uma descarga da frustração, devido ao fracasso na 

solução do drama do herói. Benjamin chama este fato  

"non liquet”. O riso da comédia teria uma perspectiva 

libertadora frente a presumida catarse. Mas não há 

catarse. Não há nenhuma catarse. A catarse, como se 

sabe, é uma invenção de Aristóteles. Existe apenas 

uma resolução aparente. Portanto, o tragico continua, 

e dissolve-se  de forma neurótica na risada.  É a 

comédia a sua única catarse "127 

 

 Dividida em três atos, cada um relativo a uma tragédia: 1° ato-  

Agamenmon, 2° ato - As Coéforas e  3° ato -  Eumenides. Começa 
                                                 

127 “ Cosa dire, poi del dramma satiresco mancante alla piú compiuta delle tetralogie? Cosa dire 
del Proteo perduto? Cosa dire di questa commedia che avrebbe controbilanciato, in termini di 
vero e proprio peso, tutta quanta una trilogia tragica? E lí che mi colloco? Dal mio punto di vista, 
probabilmente; da lí il sottotitolo( una commedia organica?); da lí guardo tutto all’indietro, verso 
la grandezza di Clitennestra. Benjamin per primo si interrogò sulla sostanza di questa quarta 
parte enigmática: una commedia ha il peso di tre tragedie. Forse questo fatto è da ricadere nella 
necessità di uno scaricamento della frustrazione, dovuta alla mancata soluzione del drama 
dell’eroe. Benjamin chiama questo fato “ non liquet”. La risata della commedia avrebbe uno 
scopo liberatorio di fronte alla presunta catarsi. Ma non c’é catarsi. Non c’è nessuna catarsi. La 
catarsiè, come si sa, un’invenzione di Aristotele. C’é solo una risoluzione apparente. Così il 
tragico prosegue e si dissolve in forma nevrotica nella risata. È la commedia la sua unica catarsi” 
in: Castellucci, Romeo. Epopea della polvere. Milano. Ubulibri. 2001. p.158 

 



com a projeção de fogos que assinalam a conquista de Tróia sobre a 

cortina fechada, mas o lugar que espera o retorno de Agamenmon 

lembra o poço onde cai a Alice-Efigênia de Carroll.  E de fato, há a 

“Alice através do Espelho”, e muito trabalho sobre a linguagem, que 

retorna ao ponto zero. 

 

Um verso do Jaguadarte (Jaberwocky) de L. Carroll, é 

pronunciado pelo coelho corifeu, que aparentemente não significa 

nada, trata-se apenas do que Carroll chamava como, palavras-

valise, que tem todos os significados universais;  

 

Era briluz. As lesmolisas touvas 

Roldavam e relviam nos gramilvos. 

Estavam mimsicais as pintalouvas 

E os momiratos davam grilvos128 

 

E na sequência o coelho continua só que agora as palavras são da 

tradução que foi feita por Artaud em Rodez; 

 

...Iurigastri, soragultri, gabaruli, 

Momalguti, scoralgultri, gabaruli, 

mombaruni, momalgulti, afterenik, 

iurigastri, soralgultri... 

 

                                                 
128 Castellucci, Romeo. Epopea della polvere. Milano.Ubulibri.2001.p.118. 
Traduzido para o Português por Haroldo de Campos. In: Leite, Sebastião Uchoa. 
Lewis Carroll. Obras completas. Tradução e organização. São Paulo. 
Summus.1980. 



Ao colocar em sequência Caroll e Artaud Castellucci afirma que; 

  

“é a tentativa de produzir linguagem, operando uma 

descarga entre o logos e  a soma , uma tentativa que 

Artaud havia entendido no sentido de excremento de 

uma língua concreta do corpo como obra.”129 

 

Assim como Caroll, Benjamin, Artaud e também Melville, estão  

entre as leituras que acompamharam a gestação do espetáculo, 

explicava Romeo em uma entrevista alguns meses antes da estréia: 

 

“Buscavamos o cúmulo da dureza e junto um sentido 

de matadouro que vive ao lado do ritual sacerdotal. 

Queríamos uma feroz encontro com esta família no 

meio desta luta e tragédia que marcou a transição do 

sistema matriarcal e da ginecocracia de Clitemnestra, 

Cassandra e Electra na nova ordem social e 

simbólica, a entrada no masculino e na língua, o 

patriarcal, o apolineo . A Orestea, escreve Vidal 

Naquet, é o drama da putrefacção, dos corpos em 

decomposição que retornam sob a forma de 

fantasmas. Na verdade, os mortos são o motor da 

história, os  únicos agentes-atores do drama. Orestes 

é o primeiro personagem da cultura ocidental no 

caminho da dúvida, tal como todos os heróis da 

culpa, de Hamlet à Lúcifer aos personagens de 

Dostoievsky. Orestes tem o braço erguido, para 

matar sua mãe Clitemnestra, que se imobiliza no ar. 

Neste gesto sua linha reta cai em um ponto negro. 

                                                 
129 Castellucci, Romeo. Epopea della polvere. Milano.Ubulibri.2001.p.148. 



Pergunta a Pílade o que fazer e o amigo alter-ego o 

incentiva a matar”130 

 

 

Em uma hesitação quase imperceptível, mas ainda em um crucial 

ritual de passagem, Castellucci transformou em uma das muitas 

imagens inesquecíveis deste notável espetáculo, - o braço mecânico 

dotado de uma faca - em resquicio dos espetáculos anteriores.  

Usada por Orestes como arma que apunhala, é um pistão de 

repetição, quase uma extensão do motorzinho que ritmicamente 

abre a carcaça sangrenta de uma cabra, a transfiguração do corpo 

exumado de Agamenon.  

 

A  paisagem das alucinadas Coeforas é a brancura total, 

lactescente, lunar, venenosa. Brancos de chumbo, os dois ilustres e, 

desterrados protagonistas, vestidos sómente  com um chapéu de 

Clown. A obesa Eletra em tutu branco, os asnos albinos, as duas 

camas de ferro de hospital, as cortinas de plástico da câmara de 

reanimação acalmam tudo em volta para conter a ação.  Há  poeira 

                                                 
130 Cercavamo il colmo della durezza e insieme il senso di mattatoio che convive 
accanto al rituale sacerdotale dell’azione. Volevamo un incontro feroce con questa 
famiglia in piena faida e questa tragedia che segna il passaggio del regime 
ginecocrático e matriarcale de Clitennestra, Cassandra ed Elettra al nuovo 
ordinamento sociale e simbólico, l’ingresso nel maschile e nel linguaggio, il 
patriarcale, l’apolineo. Na Orestea, scriveva Vidal Naquet, é anche il drama della 
putrefazione, dei corpi in decomposizione che tornano in forma di fantasmi. In 
veritá, sono proprio i morti il motore della storia, gli unici agenti-attori del drama. 
Oreste è il primo personaggio della cultura occidentali percorso dall dubbio, come 
tutti gli eroi della colpa, da Amleto a Lucifero ai personaggi di Dostoevskij. Oreste 
è il suo braccio sollevato per dare la morte alla madre Clitennestra che si 
immobiliza nell’aria. In questo gesto la sua linea retta precipita in un punto nero. 
Lí chiede a Pilade cosa deve fare e l’amico alter-ego lo incoraggia a colpire. In: 
Chinzari, Stefania. Oreste,eroe maschilista, L’Unità, 23 de janeiro,1995, p.12. 
 



espalhada no chão, estão prontos para romper em um terremoto 

real, uma terrível turbulência do palco, obra das invisíveis Erinias; e 

o ato matricida está feito, agora é tempo de remorso. E sob o signo 

de tubos e motores, explosões e contínua contaminação entre o 

maquínico e o orgânico, o natural e o tecnologico, sustenta-se toda 

a estrutura desta tragédia- fábula. Que, além disso, usa a metáfora 

da performance de Joseph Beuys Como explicar pintura a uma lebre 

morta, desencadeando uma função dialética entre os protagonistas, 

cada um dentro de seu solipsismo. São três os macacos Eumenides, 

irritados e fetais, no centro do pano de boca reduzido a um  

diafragma; há uma cadeira giratória, que gira sobre si mesma como 

um tempo perpétuo no centro do palco; há o coro de coelhos 

brancos de gesso que explodem em Agamenon e arrastam-nos para 

a dura lição da tragédia e da subterrânea e asfixiante autoridade do 

rei de Argos. E o rei, a perfeita vítima sacrificial, é protagonizado 

por um rapaz  mongolóide, assim como Clitemnestra-Moby-Dick  é 

uma imensa criatura abissal, abandonada em um enorme leito com 

rodízios. Apolo é um homem de braços amputados, Cassandra outra 

mulher gorda trancada em uma caixa de vidro, que respira através 

de bocais, onde morrerá por asfixia entre sons lúgubres e 

impressionantes. 

 

Mas o trabalho extremo com a respiração, a voz, a localização 

física da palavra, irrompe com toda força radical em “Giulio Cesare”; 

Ali,  segundo Castellucci; 

 

“O teatro começa onde talvez, inicia a retórica. O fato 

é,  que não só o teatro continua no plano formal o 



discurso da retorica  (ou vice-versa), mas a retórica é 

essencialmente um modo concreto e abrangente  de 

considerar e manipular a matéria teatral. A retórica 

aceita  e vela a corrupção do teatro: vê o teatro de 

maneira impiedosa, implacável: ela exalta o 

verdadeiro rosto, que é precisamente, a da ficção, da 

corrupção. De maneira cínica, a retórica possui duas 

vezes a teatralidade,  no sentido de que a usa e a 

explica. Ignora a pureza; despreza o teatro ou o ator  

na sua autonomia, e, entretanto, o incorpora em 

si.”131 

 

De morte e putrefação, da exibição de corpos que gravitam no 

espaço cênico como resíduos de uma existência, também esta 

repleto o “Giulio Cesare”, basedo no texto de Shakespeare e dos 

históricos latinos; Vite parallele de Plutarco e dos principais textos 

sobre oratória, com maior enfase nos textos de Cícero. E também 

nas paisagens romanas de ontem e de hoje, incluindo a atração por 

Roma, e pela parte de trás do palco, lugar do obsceno e do torpe, 

além da lição de um ator que perturbou os fundamentos da arte 

recitativa deste século, Stanislavski.  

 

                                                 
131 Il teatro inizia dove inizia la retorica, forse. Il fatto è che non solo il teatro 
prosegue sul piano formale il discurso della retorica( o viceversa), ma la retorica è 
sostanzialmente un modo concreto e completo di considerare e di manipolare la 
materia teatrale. La retorica acceta e vela la corruzione del teatro: guarda il teatro 
in modo impietoso, scabroso: ne esalta la vera faccia, che è, appunto, quella 
finzione, della corruzione. In modo cinico, la retorica possiede due volte la 
teatralità, nel senso che la impiega e la spiega. Ne disconosce la pureza; disprezza 
il teatro o l’attore nella sua autonomia, e intanto lo ingloba in sé. In:Castellucci, 
Romeo. Cacofonia per una messa in scena: giulio Cesare, dal programa di sala, 
p2. in: Chinzari, Stefania.Nuova scena Italiana.roma Castevecchi.2000 
 



O espetáculo que realiza sua prémière em 1997, é mais uma 

vez, e talvez mais que nunca, um escandalo, um choque, a enésima 

escarificação, o destilado mais desagradável e puro de quinze anos 

dedicados à pesquisa de um teatro desmascardo em sua corrupção 

a partir de um anulamento total dos seus agentes, do impiedoso 

desvelamento do nascimento do verbo. 

 

Não mais atores, mas corpos. Mutilados, doentes, excessivos, 

na anormalidade e na magreza. Presenças que  tornam fácil o jogo 

de perturbar o espectador, que enfadado e malicioso, quer rotulos 

críticos em busca de reencarnações verdadeiras de Artaud, isto 

inclusive, por ocasião da comemoração do centenário de seu 

nascimento.  

 

Segundo Piergiorgio Giacchè, o corpo, por sua vez, no teatro 

da SRS;  

“Não é o instrumento ou o objeto, mas o 

superamento -a absolvição e a dissolução- do sujeito 

e, portanto, do ator. A meta e o antídoto para todos 

os teatros do fingir e mentir que nos encanta e 

engana continuamente. O corpo não. Não é exibido, 

mas está exposto, não fala, e se impõem com toda a 

sua rica e complexa autenticitdade ... É síntese e não 

a sede da expressão. É o terminal óbvio e vivo (óbvio 

porque está vivo) e não o motor artificial da atenção 

do espectador.” 

 

 



Há um homem laringotomizado no papel de Antônio, sobre o pódio 

de honra, reinventando a voz, a retórica do seu discurso, enquanto 

Bruto inala gás, abre a garganta, se engasga, inala e sufoca 

tornando o seu discurso um ato impossível e falho. Os oradores 

desta agonizante representação da arte da persuasão respiram gás 

hélio para aumentar as frequências altas da voz, aplicam na 

garganta uma máquina que bate na glote e laringe, introduzem um 

endoscópio que do nariz termina na garganta e projeta em um telão 

na boca de cena as cordas vocais, imagem da total coincidencia 

entre a palavra e a sua visão, é o deslizar entre o dizer e o ver do 

próprio dizer. São homens-estátua, imóveis, vestidos com panos 

que resumem o poder  e a política, mas que estão esvaziados de 

uma e de outra. Daí advém a brancura nebulosa do primeiro ato, 

aberto por uma cabeça de cabra que é um ariete que deflora a 

cortina e deixa entre a cena e o público uma segunda cortina de 

plástico. O que segue é um cenário apocaliptico e esquelético, o 

corpo de um teatro queimado e eviscerado, daquela filha da política 

que é a guerra, aonde Bruto e Cássio vagam em direção ao suicídio. 

Bruto e Cássio são duas adolescentes anoréxicas, o que resta depois 

da morte da ação. Não há mais nada aqui. Nenhum ator. É uma 

corporalidade no próprio limite da sobrevivência. Nenhum homicídio, 

algo que não seja mais do que realmente é. As garotas chamam-se 

por seus nomes próprios e um cartaz magrittiano desce e cobre o 

corpo de Cássio: “Ceci n’est pas un’acteur” é o que nele está escrito. 

O teatro tocou a vertigem do autentico. 

 

“No teatro me interessa apenas a comoção. O núcleo 

do teatro, também dizia Celine, a sua natureza 



perversa, é ir ver o sangue e o corpo de um outro 

revestido de palavras e costumes. Conduzo esse tipo 

de comoção a uma superfície, no sentido de uma 

superfície que é um espírito, aquela que Artaud 

define como metafísica da pele. Não falo em 

apresentar um corpo de anormalo, patológico, de 

forma a despertar curiosidade, fenômeno odioso. Ao 

contrário falo da força e da potência do teatro em 

despertar um corpo, qualquer corpo, fazê-lo evaporar 

por si só. Nós não podemos concentrar-nos em outra 

coisa que não seja a figura. Figura que se comunica 

através de formas universais, instantaneamente 

reconhecíveis até mesmo pelos animais. Estou 

falando de uma baixa consideração, a mais baixa 

possível, do espetáculo: pulsações, vibrações, e não 

idéias. A dor, o prazer está ali, na superfície da 

figura, no seu dar-se que é poder ostensório, 

oblação.  É fácil, basta ver um cão em cena para 

compreender.”132 

 

 
                                                 
132 A teatro mi interessa solo la commozione, il nucleo del teatro, lo diceva anche 
Celine, la sua natura perversa, è andare a veder il sangue e il corpo di un altro 
rivestiti di parole e costumi. Riconduco questo tipo di commozione a una 
superficie, nel senso di superficie a cui corrisponde uno spirito, quella che Artaud 
definisce metafisica della pelle. Naturalmente non parlo del presentare un corpo 
anomalo, patologico, così da suscitare curiosità, fenomeno odiosissimo. Parlo 
invece della forza e della potenzza del teatro per risvegliare un corpo, qualunque 
corpo, e farlo evaporare da se stesso. Non ci si può concentrare su niente altro 
che sulla figura. Figure che si comunicano attraverso forme universali, 
immediatamente riconoscibili anche dagli animali. Sto parlando di una 
considerazione bassa, il più bassa possibile, dello spettacolo: pulsazioni, scosse, 
non idee. Il dolore, il godimento sono lí, sulla superficie della figura, nel suo darsi 
che è potere ostensorio, oblazione. È semplicissimo, basta vedere un cane in 
scena per capire. 
In:Chinzari, Stefania. Oreste, eroe maschilista, L’Unità, 23 de janeiro de 
1995.p.12. 
 



Do incendio iconoclasta ao vazio pós-atomico em que termina 

a apresentação de “Julio César”, a companhia emerge com um 

trabalho sobre a criação por excelência, passando depois de Ésquilo 

e Shakespeare, diretamente à palavra de Deus. Trata-se da “Genesi. 

Do museo do sono”. Nos diz Romeo; 

 

“Não sei se este espectáculo abre um novo ciclo de 

trabalho, talvez feche. Eu não tinha a força 

necessária para iniciar a partir do zero, para fazer 

uma limpeza geral de tudo, mais uma vez. O que nos 

arrastou para esta loucura da Gênesis foi o desejo de 

explorar mais uma vez o conceito de criação e, 

especialmente, a relação entre a criação divina e a 

re-criação que por sua vez é luciferina. Esta Gênesis, 

ou seja, é também a minha pretensão retórica de 

refazer o mundo, colocar no mundo, ou seja no palco, 

a parte mais vulgar de mim, o artista que quer roubar 

Deus. A cena abre com a figura de Lúcifer, o anjo da 

arte, aquele que foi o primeiro a pronunciar as 

palavras de Deus: "Não é verdade que Deus disse 

...".  

A peça tem três atos, o que não pudemos levar a 

cabo anteriormente. Começa com a criação e o 

nascimento de Adão e Eva. Tem uma segunda parte é 

que intitulada "Auschwitz", ou seja a conseqüência 

extrema, e não imaginavel, da Gênesis do homem 

que termina com "Caim, enquanto a minha ideia 

original era chegar em José, e na sua extraordinária 

fábula. Resumindo eu poderia dizer que a primeira 

parte é furiosa, há um Deus  negro em cena, quero 

dizer uma pessoa real porque traduzi-lo em uma voz, 

quem me dera talvez até mesmo fora do assunto, eu 



não queria. A segunda parte é uma epifania, talvez 

apática, o horror deve mascarar o incomparável 

horror, e a terceira, se bem que nunca é 

verossímil,mas uma coisa do gênero, é lírica. Muito 

importante foi o trabalho com os sons preparados 

pelo músico, Scott Gibbons de Chicago, um mundo 

sonoro, que me capturou desde o primeiro momento, 

praticamente perfeito para o Gênesis.”133 

 

Encenada em três atos denominados; O princípio(Berêsit), 

Auschwitz, Abel e Caim, dominados respectivamente pelo negro, 

branco e ocre, cada um é regido por uma diferente temperatura do 

sofrimento humano. Com o subtítulo de museo do sono (Genesi. 

From de museum of sleep), que é o lugar no qual as coisas e a arte 

jazem separadas da experiência e, também as criaturas que 

                                                 
133 Non so se questo spettacolo apre un nuovo ciclo del nostro lavoro, forse ne 
chiude uno. Non ho avuto la forza necessaria per partire da zero, per far piazza 
pulita di tutto, un’altra volta. Ciò che ci ha trascinato in questa follia della genesi è 
desiderio di esplorare ancora una volta il concetto di creazione e sopratutto il 
rapporto tra la creazione divina e la ri-creazione che invece è luciferina. Questa 
Genesi, cioè, è anche la mia pretesa retorica di rifare il mondo, il mettere al 
mondo, ovvero in scena, la la parte più volgare di me, l’artista che vuole rubare a 
Dio. Si apre con la figura di Lucifero, l’angelo dell’arte, colui che per primo ri-dice 
la parola di dio: “ Non è vero che Dio ha detto che...”. 
Lo spettacolo ha tre atti, non abbiamo potuto cumprirmelo ulteriormente. 
Comincia con la creazione e la nascita di Adamo e Eva, ha una seconda parte che 
si intitola “Auschwitz”, ovvero la conseguenza estrema, e non immaginabile, della 
Genesi dell’uomo e si chiude con “Caim”, mentre la mia idea iniziale era di 
arrivare a Giuseppe, alla sua favola straordinaria. Volendo schematizzare potrei 
dire che la prima parte è rabbiosa, c’è un Dio nero in scena, voglio dire una 
persona reale perchè tradurlo in una voce, magari anche fuori campo, non mi 
piaceva. La seconda parte é epifanica, forse apatica, deve mascherare l’orrore 
incomparabile; la terza, se è mai verossimile una cosa del genere, è lirica. Molto 
importante è stato il lavoro con i suoni a cui ha preparati un musicista, Scott 
Gibbons di Chicago; un mondo sonoro, il suo, che mi ha catturato sin dalla prima 
volta praticamente perffeto per la Genesi. In: Chinzari,Stefania. Entrevista 
realizada em Cesena em 28 de Abril de 1999. p. 113. 
 



repousam na condição de conservação. Um grande tule negro cobre 

a boca de cena e, atrás deste há uma outra cortina de algodão 

cinza. São as cortinas, novamente separando o palco da platéia, e 

criando uma atmosfera.  

 

O público toma seus lugares enquanto, o murmúrio da sala se 

funde com outros ruídos de multidão.  Mas pouco a pouco, o som 

começa a subir e ultrapassa o ruído  espontâneo da audiência, que 

passa do rumor real do público ao rumor real de uma feira livre. 

Este rumor que incomoda a platéia é um início; “o ruído da sala 

onde você está sentado já é o começo de tudo” afirma Castellucci no 

programa. O escuro toma toda a sala acompanhado por sons de 

passos que poderiamos dizer ser de uma via pública. Uma bola de 

luz ilumina o duplo tule e aparece a fachada de um predio do século 

dezenove. É o laboratório de Madame Curie (Eden). Com a 

descoberta do Radium, a única substância que emite luz natural. É 

lá onde Lúcifer recitará um trecho do Kaddish134, Berêsit. O tom é de 

um lamento, como uma música melancólica. Lúcifer, o anjo da arte, 

usa a sacra escritura como um texto científico. E é na semi-

obscuridade que despe-se de todos os hábitos, em um striptease da 

dor. Permanece sózinho. Seu corpo nú é fabuloso; longo e seco, 

como um peixe seco, diz Castellucci. É possível ver e contar cada 

osso, cada nervo. Avança em direção à platéia e solta um grito: 

Vaiiòmer elohìm!  

“As primeiras palavras do livro da Gênesi devem ser pronunciadas 

em hebráico,[...] não nos preocupamos com a tradução dos termos, 

                                                 
134 Kaddish, lamentação fúnebre ebraica. 



mas sim com a sonoridade.”135 O resumo acontece com a série de 

refrões que acompanham todo o primeiro ato. Cada corpo de ator se 

insere em um contexto dinâmico de movimentos e de funções, de 

símbolos e de negações. Os corpos do primeiro ato da Genesi, 

devem coexistir com as máquinas. Existe uma economia de todas as 

funções. A presença  dos atores deve ser simultânea a da máquina 

que é desumana.  

 

Adão é um contorcionista enclausurado em uma caixa de vidro, uma 

massa de carne confusa e tremula, que procura mover-se ao 

buscando de uma forma. As suas tentativas são colocar seus 

membros e ossos em uma posição sempre nova contrárias a 

qualquer lei da anatomia. Há uma máquina à seu lado que emite 

sons, enquanto no fundo da cena lampeja uma série intermitente de 

descargas luminosas. Adão, imperturbável na sua busca de 

movimento, é sacudido por abalos sísmicos. E quando 

inesperadamente, aparece na platéia, um pequeno homem 

mecânico. Caminha e senta-se com o público. É um robot 

antropomorfo e filiforme. Poucos momentos depois se levanta e 

aplaude a cena de Adão. A luz de Adão se esvai enquanto terra é 

jogada na caixa. O robot continua mostrando sua euforia atiram-lhe 

terra também e ele se senta. 

 

Eva é uma mulher velha, que sai da obscuridade através de 

lampejos de luz. Tem a aparência cansada e mantém a boca sempre 

aberta. Uma luz lânguida a segue durante todo o ato mas, na 

                                                 
135 Guidi.chiara. epopea della polvere. Milano. Ubulibri.2001. p.266. 



maioria das vezes, ela se retrae e fica no escuro. Esta grande sala 

em que Eva se encontra  está cheia de animais empalhados como se 

esperassem o momento de acordar. Eva revela-se calva e 

mastectomizada. Ela fia uma roca com seus cabelos, enquanto do 

teto começam a descer, um após o outro, orgãos humanos: 

pulmões, corações, figados, úteros e ovários. Eva está ligada à 

todos eles, deita-se no chão e cobre-se com os orgãos.  

 

No segundo ato, tudo é branco, uma chuva de penas brancas 

com uma luz tenue dá início  a primeira cena chamada genética do 

não-homem. Uma criança chora como se quizesse ser ouvida. O 

escuro retorna e outro tipo de voz irrompe o silêncio. É a de Antonin 

Artaud, na profecia136 que pronunciou em uma radio Francesa, à 

respeito dos futuros experimentos sobre a fecundação artificial. 

Quatro frases foram montadas e trabalhadas de forma que se 

tornasse obssessiva a palavra esperma, depois de uma longa pausa 

no silêncio, pode-se ouvir só a voz(original) de Atraud. Para a 

realização desta encenação diz Castellucci; 

 

“Precisamos de coragem para tal representação. A 

auto-representação humana. Então eu conheci a voz 

de Artaud. O corpo (finalmente) sem orgãos de 

Artaud  é executado cientificamente e, com efeito em 

todos os sentidos, na camara de evisceração nazista. 

A descrição de Artaud da efracção sobre seu corpo, 

nos anos de internamento é a do corpo de um 

deportado. E para Artaud a promessa do corpo à vir é 

                                                 
136 Texto de A.A. Para acbar com o juízo de Deus, transmitido em 2 de fevereiro 
de 1948, Radiodifusão Francesa. 



o da criança. A criança é o messias artaudiano e a 

criança é a primeira vítima do campo.”137 

 

Este ato é povoado  apenas por crianças, os seis filhos de Castelluci, 

colocados em um campo de estermínio, que vagueiam e reproduzem 

os passos de Alice. As crianças em meio a uma chuva de orgãos e 

de sangue. Neste ato Castellucci declara ter atingido um momento 

de irrepresentabilidade. 

Segue-se, no terceiro ato, com a história mais triste do mundo como 

diz Castellucci, a história de Caim. O homem da dor. O ator que o 

representa tem um braço menor do que o outro e, é este braço que 

cometerá o gesto fratricida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Occorre coraggio per una simile rappresentazione. Autoreppresentazione 
ummana. Poi ho incontrato la voce di Artaud. Il corpo( finalmente) senza organi di 
Artaud è attuato scientificamente, e in tutt'altro senso, nella cemara di 
eviscerazione nazista. La descrizione di Artaud dell'effrazione sul suo corpo negli 
anni di internamento corrisponde a quella del corpo del deportato. E per Artaud la 
promessa del corpo a venire è quella del bambino. Il banbino è il messia 
artaudiano e il bambino é la prima vittima del campo. In:Catellucci.Romeo. 
Epopea della polvere. Milano. Ubulibri. 2001.p.265. 



5.CONCLUSÃO 

 

 

Durante mais de vinte anos, a Socìetas Raffaello Sanzio trabalhou 

sobre a questão da repesentação teatral, conduzindo a palavra teatro 

através do legado bizantino e  da palavra  iconoclasta. A questão 

platônica do horror à arte, foi a base para a elaboração de uma teoria 

que tenta quebrar o impasse do teatro, arte mimética por excelência, 

encontra  na sua existência o duplo de uma realidade ótica, por si, 

enganosa. 

 

O “regresso da figura ", como iconoclastia da cena, é a base 

poética com a qual Romeo Castellucci opera uma regeneração do teatro. 

Excluir o ícone, como um ato genital e negativo ao mesmo tempo, é uma 

declaração de guerra à tradição, mas de um modo mais geral contra a 

pretensão de representar uma coisa inconcebível. Como salientou 

Claudia Castellucci, a palavra iconoclastia contém uma força positiva, e 

não é “an-iconismo”, não é "sem ícone", mas um “quebro- o ícone”. Ou 

seja, é preciso fazer algo que se torne visível. E então, apesar do ato de 

romper, a iconoclastia será sempre figurativa.  

 

Esta ruptura é a ruptura com a representação do mundo. O artista 

faz o mesmo com duas mãos: uma iconoclasta e outra iconográfica. E é 

a mão de Caim que age por último, arruinando o arquétipo de Abel que 

vive nela. Neste sentido, a filologia, a arte, estão relacionadas com a 

culpa, ou seja, a dupla culpa de existirmos e sermos a ruína da 

existência. A obra do pintor Raffaello Sanzio é, para a Socìetas, o 



exemplo de uma imagem perfeita externamente, mas minada em seu 

interior pela metástase da estética barroca, de uma tensão que tem em 

si um sinal de fraqueza e decadência. Neste sentido, o trabalho de 

Romeo Castellucci sofre o fascínio de uma contaminação continua, 

através da justaposição de elementos. Que por partenogênese ou uma   

reação química, recompôem uma espécie de plenitude vital e original, 

reduzindo a uma unidade material e estética, o homem, o animal, o 

boneco e a máquina.  

 

Nos primeiros espetáculos, até meados dos anos oitenta, a 

contaminação de linguagens tendia à abolição de categorias culturais já 

superadas, formulando sintaxes e gramáticas, novos universos à partir 

do princípio da Bricolage. O enxerto de uma nova linfa significante é 

portadora de novas possibilidades de sentido por uma simples 

justaposição e reação orgânica, sem relação de subordinação ou 

dialética, mas sim, como tinha intuido Kantor, através de um princípio 

casual, surpreendente e de choque.  

 

O que vai guiar o desenvolvimento dos trabalhos são as pesquisas 

sobre a língua e a invenção da Generalissima, uma língua perfeita só 

com quatro palavras, a rejeição da representação e a escolha da 

iconoclastia, e o nascimento da Religione della Columna. Iconoclastia, 

nova língua e nova religião, embora aparentemente contraditórios no que 

se refere à possibilidade de fazer teatro, são levados ao palco como a 

única realidade fundamental: “ o irreal anti-cósmico, todo o mundo das 

coisas não pensadas”. Uma forma de "super-realidade" é o resultado 

deste processo contínuo de transformação, que é a arte, uma mudança 



que permite a óptica superfície dos corpos voltar, como figura 

regenerada no tempo do teatro.  

 

Uma reflexão sobre tempo e rituais mágicos, e os símbolos que 

constituem o imaginário Ocidental apresenta, uma segunda fase do 

trabalho da SRS. A Societas aborda as grandes narrações do antigo 

oriente Mesopotâmico, recuperando formas estéticas que estão mais 

próximas de uma dimensão xamânica do que da teatral. Esta fase se 

mostra como um "impasse poético e também marca um momento de 

crise em relação às instituições, trazendo a injusta exclusão da 

companhia, de alguns circuitos teatrais e subvenções do Ministério 

italiano.  

 

Nos anos seguintes partem para uma investigação à respeito da 

presença do ator na cena. Iconoclastia é, em última instância, para 

descolar, porque a figura do ator, dando-se às chamas, paradoxalmente 

sobrevive e se regenera. Para Castellucci a estrutura do ator pode ser 

encontrada na figura do homem em pé de Giacometti, uma imagem 

repetida infinitas vezes, que em sua superfície atormentada oferece ao 

olhar a potência do neutro. O neutro como dupla negação, como na 

sintaxe latina, como contra a figura e na figura, mostrando-se incoercível 

a tradição.  

 

Trata-se de, maneira poéticas diferentes, da mesma questão espinhosa 

levantada por Carmelo Bene; coloque um espelho na frente de um 

espelho para colocar o teatro na patética condição de simular e, fazer o 

contrário com o teatro  de maneira "inocente", para poder lhe infligir um 



golpe mortal. Subir ao palco, não significa para Romeo Castellucci, uma 

postura positiva, de quem se entrega à ação. Na realidade, o ator não 

atua, porque não pode cair na narrativa. Mesmo porque está “pregado” 

ao palco, e é “atuado” por ele. Suspenso pelo olhar penetrante do 

público e constrangido à submissão da língua.  

 

 O ator, no entender da Socìetas, incorpora o pico da crise da 

linguagem, a sua scepsi. O corpo é entendido como soma, que  

permanece, não é, diz, que pronuncia-se como o animal que, não 

sabendo  ser aperfeiçoável, é para ser como é. 

 

Daí a constante referência à dicotomia entre homem e animal, 

usada repetidas vezes, próxima ao circo, de um zoológico  que pretende 

a anulação da arte. Realmente um animal pode cancelar a arte, tornar 

banal até a morte no teatro. Como mencionado acima, uma tal 

concepção do ator provém diretamente da mão fratricida de Caim, da 

natureza pecaminosa da arte, que Romeo Castellucci resolve no 

anagrama palco-culpa. O existir é a culpa. O palco inverte o ato sobre o 

ator, que torna-se uma entidade passiva, em um lugar negativo e 

hospitaleiro ao mesmo tempo. É o olhar do auditório que age, para ser 

consubstancial ao ator, cuja verdadeira objetividade é o corpo, e cuja 

humildade o faz vitorioso. Neste sentido Romeo Castellucci não oferece 

apoio ao texto, que permanece assim em uma “dimensão baixa”. Do 

retorno do corpo e da epifania da figura, emana nos espetáculos da 

Socìetas, um tempo encantado, um tempo de fábula. Castellucci 

considera a fábula mais forte do que a arte, a fábula das superfícies 

óticas é a principal fonte de comunicação, a dramática fuga de uma 



couraça que, exclui o figurativismo e a narrativa. Sómente a fábula, na 

natureza misteriosa de suas figuras implodidas, que incrivelmente 

ocorrem neste tempo, constitui um vazio teleológico que pressupõem um 

criador a concordar com a blasfêmia, de querer criar do nada.  

 

Paradoxalmente a fábula tem uma narrativa atemporal e suspensa, 

que introduz uma velocidade, ou seja, chega imediatamente ao puro 

comunicável que é o corpo. A figura torna-se um limiar dramaturgico. A 

investigação sobre o estatuto do ator pressupõe um esclarecimento 

sobre essa técnica. De fato, materialmente sobe-se ao palco com um 

corpo perfeito, indescritível, pois o estatuto do autor, se coloca antes ou 

acima da técnica. Romeo e Claudia Castelluci colocam que a superação 

da técnica é desejável, para alcançar uma super-técnica próxima, no 

caso, à invisibilidade. É de fato o binômio limite- alienação que domina a 

técnica, a qual, dizendo-nos o que eu devo fazer, nega o que eu posso 

fazer, e o que eu quero que ela faça por mim. A técnica assume, de fato, 

através da permissão consciente, uma “ figura de relação”, que é o muro 

de contenção do ator e ao mesmo tempo a garantia à alienação a qual 

ele se submete, colocando-o na condição de não opção, e de uma remota 

infância, que é próxima a de existência. Da qual deixa-se fazer, uma 

conquista, uma facilidade à viver. No equilíbrio perfeito da relação 

socrática entre ator e figura de relação  há um envolvimento anárquico, 

que coloca a figura de relação em obediência à aquilo que devemos 

fazer, ou seja, fazer o ator realizar alguma coisa. Trata-se aqui de excluir 

qualquer ênfase individualista: se o ator é seguro, se é patético, 

ignorante da aporia original do que é inadequado para a cena. 

 



A paradoxal beleza da alienação sobre o palco, é baseada na 

aceitação de uma técnica conscientemente sofrida. Entrando, em cena, o 

ator torna-se intocável, sagrado, posto que é pura presença, e arruina a 

densidade histórica do palco, através da sua “ fábula radical’. Castellucci 

salienta que o ator deve ter um profundo repouso das intenções, uma 

catatonia, que faz dele o cerne da questão, tal como Hamlet que, por 

esta razão, não pode ser considerado um personagem. A potência 

passiva do ator consiste nisto; ele é a priori o corpo do teatro, o seu 

estar, abúlico e violento, pode levar à traição do poeta. Esta condição é 

encontrada nos atores de “Hamlet” e “Masoch”. No primeiro caso, o de 

Hamlet – autista, como a Socìetas nos mostra em  vários espetáculos 

subseqüentes, a fisicalidade do ator é colocada em primeiro plano, numa 

série de manifestações corpóreas e secreções corporais, reais ou 

supostas, variando de cuspir e arrotar até peidos, a emissão de sangue, 

vômito e esperma. Em “Masoch” a passividade do ator é apresentada na 

relação corpo-máquina. É uma autêntica cena-máquina, que entra em 

uma comunhão masoquista com o corpo do ator, que é desnudado e 

preso acima do palco entre pinças e cabos elétricos.  

 

Há também ainda, a pistola presente em “Hamlet”, “Orestea” e 

“Julio Cesar”, que corteja incessantemente os protagonistas de um 

suicídio fracassado. A redução do corpo à objeto é resumida por 

Castellucci, na forma de um vitimismo auto imputado, como uma 

condição patética e de paixão, para além da qual não é possível o teatro. 

A inocência da vítima é neste sentido elemento eucarístico, reportando-

se à Artaud: a possibilidade de reprensar o mundo. Autismo e 

masoquismo, são precipitados em um corpo, na carnalidade da vítima.  



 

A figura e o teatro se salvam na paradoxal visão cristã do sacrifício. 

Esta visão inclui a utilização, como referi, nas várias  formas,  de colocar 

os animais no palco. Em “Hamlet” os atores coadjuvantes são 

transformados quase todos em animai totêmicos de pelúcia. Ofelia é uma 

boneca falante, a mãe / Gertrude é um canguru. Na Orestea aparece um 

coelho / Corifeu (citação de “Alice no país das maravilhas” de Carroll), 

"enormes cavalos negros", "dois asnos albinos, cinco macacas" e 

também o cadáver de uma cabra esfolada.” 

 

No início de Julio César, "um grande ariete romano com cabeça de 

cabra golpeia a cortina e no segundo ato golpeia o pavimento do palco. 

Em "Gênesis" os animais são colocados em caixas de vidro no laboratório 

de Madame Curie, embalsamados de uma forma que não impeça sibilos e 

movimentos perturbadores. O princípio da transformação, tão caro a 

Kantor, encontra na riqueza das combinações orgânicas da Socìetas, um 

princípio dramaturgico que, de facto, é capaz de contornar a necessidade 

dialética, colocando-se em uma esfera original, e de qualqer modo pré-

trágica. 

 

Colocar o animal no palco é, para Romeo Castellucci, voltar a uma 

tradição que foi retirada do teatro ocidental, que é pré-tragico,  ligado à 

matéria e a um poder feminino: estamos fora do domínio linguístico, 

perto da dimensão matriarcal que nos remete ao binômio nascimento-

morte. Este teatro é infantil, e o infante não faz, etimológicamente uso 

da palavra.  

 



À partir da Orestea o desaparecimento do “personagem”, se tornou 

patente pela procura de atores que trazem qualidades físicas e sinais 

evidentes, cada um tem o peso do personagem a que corresponde, mais 

do que interpretar, eles o encarnam. Na estranheza do corpo que 

oferecem ao olhar, são figuras que se tornam a hipóstases do signo.  

 

Entramos neste momento em uma questão estritamente 

linguística. Com “Julio Cesar” o teatro é comparado ao seu parentesco 

mais próximo que é a retórica. Há nesta afirmação de Castellucci a 

consciência implícita de funcionar como um corruptor de sentido. O jogo 

sério e infantil da arte pressupõe aumentar drásticamente o jogo 

linguístico, até o caos.  Em Julio César, espetáculo fundado sobre e 

contra a retórica e sobre o cadáver de Cássio, no segundo ato 

interpretado por uma menina anoréxica, sob o qual desce um cartaz 

magrittiano: “Ceci n’est pas un acteur”. A utilização de Magritte é 

explicada pelo facto de que ele colocou em crise o sistema de 

representação imitativa. Em seu famoso quadro ele mostra e nega o 

cachimbo, ao mesmo tempo. O realismo, bem como executar uma tarefa 

simples, desfere um golpe fatal no real. Esta frase usada como lápide 

mortuária em Julio Cesar é infinitamente triste: toda humanidade 

permanece só com o seu pequeno instrumento: a palavra. Neste mesmo 

sentido Castellucci considera Duchamp um artista violento: o trabalho  

do ariete sobre a cortina  ilustra o poder da linguagem retórica, nomeia 

coisas novas com velhos nomes, a linguagem, todas as línguas, torna-se 

o papel da violência e do roubo. À maneira de Artaud, Castellucci então 

considera agora as palavras como as moléculas da química orgânica: o 

que importa é a sua potência combinatória, a capacidade de recriar o 



efeito de quebrar a lógica linear e mecânica. A queda da palavra no 

sentido físico e mecânico, consente desvios imaginativos, em um ritmo 

imprevisto. Como Carmelo Bene, o desenho fonético assume aqui uma 

vital importância significativa. Como Artaud, o buraco, a apoteose do 

discurso retórico, é consubstanciado por Antonio laringotomizado, 

autêntico. O que quebra a palavra ou expressão entre elas é a fonte de 

ar. 

 

Com o "Gênesis" a palavra do texto coloca, enquanto palavra, a 

palavra de Deus, um problema teológico: o único que consegue segurar 

o peso dessa palavra é Lúcifer, o primeiro "ator" que assumiu um 

disfarce de serpente. No início Lúcifer desfruta o excesso de linguagem, 

as mentiras, dando origem à arte. Para Castellucci a arte torna-se 

necessária, e uma vez expulsos do Paraíso, é no mal que se encontra  o 

melhor aspecto da liberdade que Deus deu a todos os seres: a arte. A 

arte não é pura e não é só platônica, mas também bíblicamente 

corrupta. 

 

O problema do inicio, para o artista-criador, que imita Deus, não é 

para Romeo Castellucci o horror do vazio mas, o terror do pleno. Do caos 

inicial, temos de saber o que cavar, como desencadeador de processos 

que tendem a se auto-gerar. Martelar o texto, obsessivamente, como 

Artaud, abre o limiar do entendimento que, de outra forma não se abre. 

Somente em um segundo momento  se alcançam as raízes fiflológocas. 

Daí nascem os problemas de ordem técnica e dramática, os quais 

conduzem ao vórtice da matéria: a matéria é a última realidade, os 



elementos são puros comunicáveis que a casualidade química orquestra, 

colocando novamente a questão da beleza.  

 

Na poética iconoclasta de Raffaello Sanzio há uma absoluta 

consciência da tradição, que lhe atribui um sentido de encenação crítica. 

O cruzamento de tradição e modernidade, as referências à história da 

arte ocidental como um todo, a ironia, a tensão histórica e genealógica 

do signo vão constituindo uma forma coerente de sistema. A linguagem 

entendida como corpo estranho, é objeto de uma endoscopia. Ver a 

origem pornográfica da palavra, similar ao sexo feminino, equivale a 

capturar a beleza no sopro que se faz mentira e presença na carne. Esta 

dimensão sobrepõe o texto e o engloba na partitura de signos plurais. 

Esta "contra-tradição", localizada na linha que divide a culpa, que divide 

significante e significado, será de acordo com a Socìetas, como um único 

e complexo sistema de relações e conjunções que podem eclipsar  um 

momento ( o tempo do teatro) e a realidade.  
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7. ANEXOS 

 

TEXTOS TRADUZIDOS POR: Dib, Narahan. 

 

CASTELLUCCI, Claudia. A Sindrome de Platão no teatro das 

operações. in: Epopea della Polvere. Milano. Ubulibri.2001. p.288-

293. 



CASTELLUCCI, Romeo. A iconoclastia da cena e o retorno do 

corpo. A potência carnal do teatro. in: Epopea della Polvere. 

Milano. Ubulibri.2001. p.84-90. 

 

A SÍNDROME DE PLATÃO NO TEATRO DE OPERAÇÕES138 

 

Claudia Castellucci 

Iconoclastia 

 

“Iconoclastia foi uma palavra materna e importante para 

nós. Palavra potente para nós que sentíamos o mesmo horror 

de Platão em suas considerações sobre a arte. A realidade 

ótica era para ele enganosa à respeito da verdade 

inconfundível da idéias. A arte, em vez de eliminar o engano 

da realidade ótica, a reproduzia procurando em vão superá-la. 

Mas como seria possível superar a realidade prescindindo de 

seus fenômenos? Como seria possível refazer um mundo sem 

ter entre as mãos os mesmos elementos do mundo, incluindo 

nossas próprias mãos? Este é o paradoxo que estreitava em 

uma contradição a arte que em tudo é mais semelhante a 

existência: o teatro arte mimética por excelência. Então o 

primeiro problema, para nós,  foi destruir os já existentes, não 

pela necessidade de um espaço vazio, mas uma necessidade 

                                                 
138Texto enviado ao simpósio sobre o teatro contemporâneo, realizado em 
Zagrebe em 25 e 26 de junho de 1995, Eurokaz 1995, a exatamente um ano após 
a eclosão da guerra civil. Eurokaz era um festival internacinoal que, naqueles 
anos, precisou lutar contra a política cultural do governo, que era voltada para a 
pureza da lingua e a expressão artística nacionalista. In: Castellucci, Romeo. 
Epopea della polvere. Milano. Ubulibri.2001.p. 288-293.  



de romper com a representação do mundo. Precisavamos 

recomeçar algo. E embora a iconoclastia enfrente a falha das 

imagens, a palavra não é totalmente negativa, mas positiva. 

Essa, por sua vez, não apresenta um “alfa-privativo” que nega  

a manifestação de um fenômeno: “iconoclastia” não é “an- 

iconismo”, não é “sem- ícone”, mas um “quebro- o ícone”. Ou 

seja, é preciso fazer algo que se torne visível. Por isso a 

iconoclastia é sempre figurativa.  

 

A condição da orientação iconoclasta concede ao artista 

duas mãos: uma iconográfica e uma iconoclasta; uma é a mão 

de Abel e a outra é a de Caim, e esta é sempre a última à 

agir, porque arruina – no sujeito- o arquétipo que nele vive: 

por isso a arte é assim, ligada à culpa. Culpa de ser um 

fenômeno, e em seguida ruína do que existe. Exatamente ao 

enfrentar formas evocativas tão religiosas, uma vez que o 

ícone é sempre um assunto religioso. Deus não tem nada a 

ver com a palavra “religioso”, mas tem o senso comum que 

envolve certas palavras. O ícone não é uma simples imagem. 

É uma imagem sagrada, eleita pelo povo, cuja eficácia é 

reconhecida por qualquer igreja. Considerada como simbólica 

por qualquer grupo social preocupado com a rapidez de 

iniciativa de alguns valores. Tem proximidade com o discurso 

militar, porque é uma imagem que prepara e oferece; reúne e 

aterroriza. Possui a eficácia, de causa e efeito, que caracteriza 

o mecanismo das catástrofes naturais. A bandeira é dentre os 



ícones um dos mais densos da história: por ela se mata e 

imola.  

 

A iconoclastia é uma força que é colocada em 

concorrência -transmite uma ruptura- com uma potência 

formidavel. A iconoclastia não ostenta uma parede branca, 

nem uma ruptura com algo que não se sabe o que é, mas uma 

imagem, que é portadora do signo dessa ruptura e que 

compete, em potência, com a anterior. O que havia antes não 

há mais. Isto é o que nos diz a iconoclastia.  

 

Como são dinâmicos e sublimes os rostos dos Santos 

que vi nos afrescos da Capadócia, tendo arranhões furiosos 

dos iconoclastas! São rostos intensos, pois foram belos, e 

resistem às marcas dos que os feriram e, são, nesta medida, 

ainda mais grandiosos. É como se houvesse um acordo 

ambíguo, mas profundo entre Iconógrafos e Iconoclastas. Aos 

primeiros parece que elegemos figuras, e aguardam as marcas 

dos segundos, os quais tecem digressões à respeito, sem as 

aniquilar.  Ao contrário, não se pode dizer que seja iconoclasta 

o gesto de Duchamp sobre a Gioconda de Leonardo, porque 

este é dessacralizante e irônico, diferente do gesto iconoclasta 

que é reconsagrador e verdadeiro. Sem querer agora fazer um 

discurso histórico, uma das épocas mais iconoclastas da 

história da arte ocidental foi, a meu ver, o fim do período 

barroco, onde havia uma ligação intrínseca entre 

representação e ruptura. A própria superabundância de 



formas, era tal, que havia necessidade de criar turbilhões, 

tempestades e tornados que pudessem inundar os sulcos e 

torcer as gavinhas de uma morfologia do crescimento 

anormal. A imagem barroca é tumoral, a armadilha e a 

suspeita da sua degeneração corroem a figura no seu interior. 

Eu sei que é uma loucura afirmar isto, e que eu não poderia, 

verdadeiramente, fazê-lo, mas Rafael parece-me uma célula 

atípica da seguinte metástase barroca: perfeita e tensa no 

exterior mas, abalada em sua essência. Vê-se bem nas salas 

do Vaticano, que ele pintou com Giulio Romano, e também na 

obra anterior Donna Velata (A mulher dos Véus ), onde as 

narinas e os olhos para reprimir os tremores, que, por ora 

apenas a manga do vestido pode aludir, a uma evisceração de 

tal forma transbordante, que parece ser contida por um vidro 

imaginário, ausente, que acabaria por recair nas mãos 

daqueles que a olham. 

         

         A mão militar  

 

A iconoclastia é uma maneira de agir que associa 

sériamente o ato militar e o gesto artístico, porque tem em si 

uma prontidão para competir com potências mundiais muito 

fortes: a guerra, em particular, é seu universo. A iconoclastia, 

de fato, é antes de tudo, um duelo em forma de árvore. A 

partir de pequenas ramificações superiores, que representam 

os detalhes da vida, vamos descer até a raiz do problema do 

ser, até o próprio ato de conceituar o mundo, seja este ateísta 



ou totalmente divino. A iconoclastia, portanto – coerente e 

agnósticamente - tem sempre um carácter de competição 

contra uma violenta força aglutinante.  

 

È inútil ocultar, justamente aqui em Zagreb, como a 

iconoclastia acompanha sempre cada guerra humana, porque 

ela ocorre na solene esteira de uma cega intolerância. Tudo 

deve ser mostrado para ser destruído, o que nascerá deve 

germinar sobre a destruição de uma semente estrangeira ao 

seu caráter autótocne radical. E a destruição já é bela, 

pavorosamente religiosa. Mas não é o mesmo para a arte, que 

se desespera ao encontrar-se sózinha no meio do mundo, o 

que ele lhe concede que ela utiliza para odiá-lo? È inútil negar, 

estamos no mesmo terreno.  

 

Agora, em um estado de guerra, onde a iconoclastia é 

real, pessoal, hiper- estética e mortal, como situar o sentido 

da iconoclastia do teatro? Como é possível não ter vergonha 

de ser tão ínfimo, à presença da real e cotidiana história dos 

homens, para ser escarnecido, tornar-nos inúteis ou 

contratados pela mão militar, potência, de longe,  a mais 

mundana e religiosa da história? Como ser crível depois que 

uma bandeira bárbara suplanta um ícone? Eu, quando vejo 

fotografias dos exércitos de todas as partes do mundo, muitas 

vezes, os vejo com olhos de criança, e me convenço que são 

corpos com uma única crença, independentemente do seu 

inimigo. E tem tantos juramentos. Qual a origem da obscura 



sedução militar e o fascinio ardente do monastério? É claro 

que o exército militar ou a comunidade cenobítica (ambas 

rigorosamente monosexuais) safisfazem alguma coisa muito 

profunda nos homens: o desejo de uma ruptura psiquica, 

vivida como uma intensa liberação de sua própria vida. 

Somente após esta ruptura, talvez possamos atingir a total 

imersão em um grupo de homens, no qual perder-se, 

confundir-se, unir-se. Levaria muito tempo para falarmos 

sobre isso agora, mas, pelo menos, deve ser colocado aqui 

como um enigma. Um dos impulsos naturais do ator, é, 

exactamente, mas não precisamente, este confundir-se, 

mesmo de maneira obscura, na humanidade. Então, é preciso 

pensar em todas esta forças que se confrontam, porque 

semelhante atrai semelhante, o mais forte movimenta o fraco. 

Qual é, então, a força específica da mão teatral?  

          

         A mão teatral 

 

Limito-me aqui sómente a denotar a semelhança 

genética e endemica entre a mão militar e a mão teatral, 

porque o discurso seria muito longo nesta reunião. Ela é,  

evidente em todas as épocas da história, e, em alguns 

períodos, esta evidência se expressa por uma convergência de 

intenções, basta pensar no Futurismo italiano, especialmente 

o literário. Não é admissível, neste contexto, algum 

comentário, que se limite a básica afirmação de que tende à 

assimilar, como apropriado,  o comportamento iconoclasta 



seja ele militar ou artístico. É necessário termos consciência e 

pensar nesta escabrosa semelhança, se não quisermos ser 

pensados e utilizados à nível militar. É repugnante sermos 

ingênuos aqui.  

 

Em caso de guerra o artísta não pode se limitar à 

declarações, assinaturas, filmes moralizantes, poesias 

temáticas, e outras coisas. A mobilização com ajuda material, 

mesmo que seja um dever universal, não pode ser o non plus 

ultra da consciência artística, assim como o fato de que muitos 

intelectuais tiveram o impulso de “partir” (as aspas pretendem 

lembrar o seu óbivo retorno) e  torná-lo conhecido, muitas 

vezes mostra uma assustadora falta de consciência, que é 

tapada pelo moralismo. O moralismo é uma das atitudes mais 

ardilosas – complementares a crueldade da inconsciência- da 

guerra vivida por aqueles que partiram. Em outras palvras, a 

arte e a produção intelectual em geral, não estiveram e não 

estão à altura da guerra: suas propostas são cinzentas, 

insossas, pálidas, inutilizáveis. Os militares e os religiosos são 

muito mais sedutores. Aqui não estamos de modo algum 

brincando. Em caso de guerra o artista demonstra o quanto 

vale colocando-se abertamente em competição com os 

militares. Dois mundos se enfrentam, dois combates, dois 

conceitos de defesa: vejamos quem levará vantagem, 

sabemos já de partida que, do ponto de vista institucional, 

será necessáriamente o miltar quem vencerá. Mas no que se 

refere ao político, e, antes ainda, do pono de vista interno, 



emocional e psíquico, o artista pode mostrar  acesso á um 

mundo que, ambos, religiosos e militares ignoram e talvez 

eles também amassem conhecer, se tivessem uma percepção 

mais distinta de poder, oxigênio, alegria e sentimento de 

intimidade. Isto significa, em primeiro lugar,  adotar uma 

posição desprovida de hipocrisia e, então, agir com as 

ferramentas secundárias da política tradicional. O que os 

artistas fizeram contra os militares da ex-Iugoslávia  foi 

apenas um recuo, uma retirada devido a uma derrota, eles 

desistiram de lutar por medo de serem associados à 

mentalidade militar, enquanto era necessário ter um eixo 

peculiar sobre esta ignominiosa semelhança, cuja insurgência 

é sintoma de uma sede popular que pede para ser aplacada.  

 

Por outro lado, os artistas, até mesmo para preservar os 

seus belos rostos e ficar em paz com sua consciência, eis que 

se preocupam em fazer “discursos”, contra estes ou contra os 

militares, em seus trabalhos humilhantes, impotentes e 

moralizantes ou edificantes, para dissimular esta semelhança. 

Ou, que talvez não suspeitem. Neste caso, eles são pessoas 

perdidas em sua pequena vaidade. Mas o que edificar nesta 

decadência? Antes de tudo, é preciso fazer um trabalho de 

renúncia para pontificar, e finalmente de renúncia a mentira 

de que o artista é bom de per se, porque o que ele faz não 

uniria e não dividiria as pessoas e outras idiotices similares.  

 



Mas, mesmo a arte divide, e nisto é semelhante a uma 

arma. Mas, como o faz? Com quem o faz? Porque o faz?  Qual 

é o lugar que cria? Como se ocupa este lugar? Como mata? 

Como exalta? Como fere? Como é aclamada para sempre? 

Como se equipar? Um fronte desguarnecido não dura muito 

tempo. `A guerra deixou-se esta lacuna para que a preencha.  

 

Somente aos militares e religiosos, as respostas. Os 

artístas, exceto para dizer que a arte une, não fere e é bela, 

que outra coisa tem feito para impedir o massacre, sobretudo 

não torna-lo imaginável, se isso é possível? Com a sua 

inconsciência são os primeiros responsáveis morais, e agora 

querem ser os moralistas? Tem demonstrado não possuir 

sequer instrumentos para fazê-lo, e agora, pelo menos se 

calam, e percebem sua responsabilidade. Até agora,  a grande 

maioria deles apenas brincou. Não intuiu sequer que è sobre 

as ondulações desta desconcertante e defasada 

correspondência entre artista e militar que o artista sente o 

dever de iniciar a luta decisiva com as forças  militares e 

religiosas, suas deuteragonistas na história, para ver uma 

“vida nova”. Mas talvez seja mais bonito, neste contexto, 

evocar o eslavo Antonin Dvorak ( o músico amado pelas 

crianças autistas), com a sinfonia de seu Novo Mundo. 

 

         A economia iconoclasta 

 



É na crise provocada pela inegável semelhança do 

artista com os militares que, a iconoclastia teatral tenta fazer 

uma revolução de trezentos e sessenta graus através de uma 

originalidade de ações inconfundíveis e uma prova de vida 

mais potente. A iconoclastia que impulsiona, a iconoclastia 

que ousa, a iconoclastia científica sabe que, em algum 

momento, é necessário voltar-se à essência: é o próprio 

ato(operação) que põe em movimento uma criação porque 

este , por si só, ja é presa de um clima cultural induzido pela 

coalizão militar e religiosa. Só uma revolução de trezentos e 

sessenta graus permite ver sempre, e em qualquer parte,  

este centro criador. A essência deste centro é a própria 

privacidade, acontece em um universo religioso e militar que  

acomuna e consorcia e que tenta fazer de cada centro criador 

uma central operativa. Ver inimigos exteriores a si próprios, 

não é mais suficiente, e não o é suficientemente por seu 

próprio clima e sua respiração. É neste ponto que o artista – e 

não o militar - tem  coragem de quebrar as imagens que ele 

mesmo criou. Não o faz para expiar uma culpa, mas por 

questão de economia.  

 

O produto da mão teatral tem necessidade, para viver, 

colocando esta força em suas próprias imagens rompidas; são 

imagens belas, ainda perfeitas e entre as melhores, que ele 

destrói, antes que, chegue qualquer outra guerra e o faça. 

Estas belas imagens devem ser separadas in tempo do corpo 

do teatro, porque somente saudando-as para sempre e 



dizendo-lhes adeus antecipadamente, estas poderão continuar 

a viver em segredo, e, às escondidas, alimentando o corpo do 

teatro que permanece para ser visto por todos. Só 

descartando aquilo que é ainda belo e forte, é possível colocar 

estes pedaços em uma dimensão, que lhes conferirá uma 

força particular que pode lhes atribuir uma atemporalidade. É 

claro que um discurso deste gênero, no plano estritamente 

militar, seria a origem de uma derrota, de auto-sabotagem 

isto é, uma deficiencia estratégica e mental, auto- 

contraditória e impossível, mental do ponto de vista teatral. E, 

é justo agora, que você sabe suportar a imensa e esmagadora 

cobertura do tempo, no qual você deve viver, e você será 

capaz de medir esta torção cronológica de grande relevo 

empírico,  que  o levará a possuir o tempo. Voce sabe que 

deve mutilar partes inteiras de suas peças, e as partes que 

você lamenta cortar, porque são belas e custaram esforço, 

mas que você pode custodia-las em lugares (sítios) que 

nenhuma potência do mundo nunca poderá aglutiná-las, e, é 

claro que são lugares que se encontram no mundo, mas que 

ninguém pode conhecer sem antes morrer, porque são 

túmulos. Desta maravilhosa e derradeira propriedade, você 

deve ter a absoluta certeza que, se você quiser, de forma 

transfigurada, a substância dessas peças, subtraidas aos olhos 

da história, irrompam novamente às escondidas, fazendo-se, 

fenomenológicamente, presentes.  

 



De fato, a sua ausência é pura potência que vive agora 

repousando sobre o corpo da obra que permaneceu, um corpo 

evidentemente arruinado por você, mas precisamente por isto, 

que fala e transforma o mundo.  

 

O carácter essencial da iconoclastia, na verdade, é a 

transformação de alguma coisa que, no início tinha uma forma 

e agora tem outra. Como dissemos no início, - e é importante 

lembrar no final – a iconoclastia não é um cancelamento das 

formas, mas uma transformação figurativa, isto é, 

particularmente, uma transfiguração. A orientação iconoclasta 

do teatro foi um movimento em direção à essência, e não ao 

essencial. A essência é a bios, a plena propulsão biológica, o 

seu ardor fomentante e a sua capacidade sedutora. O que não 

é vital para o corpo de seu teatro deve ser eliminado sem 

piedade, e não está dito que isto é uma coisa superflua, que 

pode ser, na verdade, e sempre, algo essencial. Ao dizer isto 

não queremos indicar um estilo espiritual e rarefeito como 

aquele que poderia evocar o  abstratismo de Mondrian  ou o 

suprematismo de Malevitch. Cada discurso sobre estilo é 

derivado da condição primitiva da arte. Por essência, aqui não 

entendemos uma sintese, mas um resultado que precipita na 

intimidade: não se trata da colocação do nosso lugar no 

mundo, mas do mundo em nós, viventes entre os viventes. 

 

 



A ICONOCLASTIA DA CENA E O RETORNO DO CORPO. A 

POTÊNCIA CARNAL DO TEATRO.139 

Romeo Castellucci 

 

A potência do neutro 

 

A palavra “Teatro” ecoa, deveras, nos modos mais 

impensados e mais distantes. A meu ver, é uma palavra que passa e 

repassa lado a lado de uma outra menos notória, mas não menos 

fascinante, uma palavra inflexível e do patrimônio bizantino: 

iconoclastia. O teatro, e qualquer forma de arte que não se 

confronte com a própria possibilidade, factual, de não existir, não 

me interessa. 

 

O retorno da figura como iconoclastia da cena é a questão que 

acompanha o pleonástico teatro da Socìetas Raffaello Sanzio. Como 

Cláudia escreveu: “Iconoclastia foi uma palavra materna e 

importante para nós. Palavra potente para nós que sentíamos o 

mesmo horror de Platão em suas considerações sobre a arte. A 

realidade ótica era para ele enganosa à respeito da verdade 

inconfundível da idéias. A arte, em vez de eliminar o engano da 

realidade ótica, a reproduzia procurando em vão superá-la. Mas 

como seria possível superar a realidade prescindindo de seus 

fenômenos? Como seria possível refazer um mundo sem ter entre as 

                                                 
139 In: Castellucci ,Romeo. Epopea Della Polvere.Il teatro della Socìetas Raffaello 
Sanzio 1992-1999.Milano Ubulibri. 2001. p.84-90. 



mãos os mesmos elementos do mundo, incluindo nossas próprias 

mãos?  

 

Este é o paradoxo que estreitava em uma contradição a arte 

que em tudo é mais semelhante a existência: “ o teatro”. E é justo 

na aura do ícone a anular, dentro da sua autoridade tradicional que 

a luta iconoclasta encontra sua alavanca. O ponto é sempre o 

mesmo: um ódio seco, desprovido de paixão, em direção a idolatria 

do estilo. Incendiar o imenso e vácuo arquivo da tradição é o 

fundamento “poiético” da genese blindada deste teatro. Gênese do 

“não” que continua a queimar o que já está em estado de cinzas, só 

para manter viva nesta fogueira mental, o seu significado original.  

 

Operar no fluxo cultural da tradição significa  fingir 

presumíveis liames com um passado agora sem face e que já na 

época de Baudelaire - que por essa razão teorizava o choque na arte 

- não existiam mais. Uma luta de figura nos espera sempre e está 

subentendida em cada manisfestação do nosso teatro. Cada figura 

sabe-se minada em seu próprio interior e ser portadora  da sua 

própria e definitiva desaparição. São figuras que, ao final, não se 

deixam mais perpetuar e que não poderão ser patrimonio de 

ninguém. É uma luta de forma invisível, não alimenta, isto é, o falso 

jogo de cheios e vazios da tradição ocidental que  mesmo as 

vanguardas acabaram por fomentar seu desagrado, e, 

provávelmente, sem se dar conta.  

 



A guerra iconoclasta é em primeiro lugar, contra a 

inconcebível pretensão de representar alguma coisa e depois, contra 

o próprio conceito de iconoclastia, em seu intenso desejo de 

pulverizar as figuras. A iconoclastia é, em última instância, para 

(togliersi)140 remover a si mesma e inclusive ao sim. A figura 

sobrevive à fúria pantoclasta, por ela mesma celebrada só 

entregando-se às chamas, como o bronze que demonstra o seu não.  

A figura envolta pelo fogo é  a figura que nega a iconografia, e 

nega, enfim, a iconoclastia na qual foi duplamente gerada, isto é, “ 

regenerada”141. Como na sintaxe latina uma dupla negação equivale 

a uma condição neutra, assim o apocalipse da figura já está feito é 

agora o neutro, um neutro que permanece incoercível ao sistema 

binário da tradição. 

 

Contra a figura e na figura. 

 

O homem de pé de Giacometti, o seu nada a fazer, repetido infinitas 

vezes, poderia ser a imagem desta potência do neutro; as 

superfícies  rudes e atormentadas das  suas esculturas, o resultado 

desse ardor: pele no fogo. As estátuas de Giacometti, quando as 

vemos, estão queimando. Contra a figura e na figura. As esculturas 

de Giacometti, agora, se aproximam muito daquilo que eu 

reconheço como a estrutura do ator. É quando uma casa queima, 

que se vê a estrutura, o motivo que a sustenta. Trata-se agora de 
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141 reproduzir 



inscrever o “como se” do teatro, o destino de sua ficção, em uma 

dimensão ambivalente e anfibológica.  

 

Colocar o espelho – ustório – diante do espelho, envia-lo  para 

provar a sinceridade da vibração. O teatro é assim posto na patética 

condição de fingir-se, mas o que não deve ser confundido com o 

ensaio analítico do “teatro no teatro”, que foram provávelmente um 

reflexo das tautologias freqüentes  nas artes visuais dos anos 

setenta. Este fingir-se, ao contrário, é uma declaração de ironia. 

Imitar o teatro. Fazer-se de inocente como o velho Sócrates, para 

depois  poder desferir o golpe final. Liberar o campo das questões. 

No nada “novo” e terrívelmente teológico da tábula rasa, recolocar o 

corpo na espessura da figura; evocá-lo, atraí-lo com a harpa de 

Orfeu, porque “cada comédia tem como resultado final o retorno do 

meu corpo na cena”142. É o retorno de um exílio aquilo que o corpo 

– esquecido -  realiza para descrever o seu círculo perfeito que 

corresponde aos pontos da circunferência; como soldar a nostalgia  

que quer comprimir o final à origem, no doloroso abraço de um 

espelho temporal.  Se repete143 somente na verdade, porque este 

movimento, cheio de consequências, mostra sempre a intenção de 

quem o deseja. Se repete no lugar de início, ali existe: a aderência, 

o tempo, o fogo do crime. O retorno do corpo é um ato de verdade 

objetiva, que coloca fim ao discurso da Comédia; o silêncio e a 

simplicidade de espírito são a via breve do corpo vitorioso.  

 

                                                 
142 Valéry, Paul.Gladiator, in quaderni III, Adelphi, Milano 1988. in: Castellucci, 
Romeo. Epopea della Polvere. P81. 
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Em certo sentido é a humildade que guarda o corpo, a sua kénosis. 

O corpo como soma144, pobre-de-mundo, que procura o animal, seu 

ser exterior original é que lhe permite entrar na potência exata. (No 

circo eu comparo as ‘entradas’ humanas com as dos animais. E 

permaneço estupefacto com a exatidão dos últimos). O texto, o 

contexto que envolvia – esqueçendo-o – o corpo, não pode recair 

hoje como um velho e gasto roupão,  ao qual  faltem os apoios, que 

permance assim, em uma dimensão reduzida, não grandiosa: trapo 

no chão. É uma velha estória, mas é necessário tepeti-la. Então, 

como um corpo se desloca no palco? A que velocidade? Qual sua 

dignidade em relação ao palco? Foi necessária, portanto, toda uma 

iconoclastia para para faze-lo retornar? Vamos agora partir da 

contemplação do tempo que emana do retorno do corpo. O corpo- 

transformando- o subverte como o centro de um alvo.  

 

O tempo da fábula é um tempo ‘à sua disposição’, que não tem 

direção, porque gira entorno do corpo como uma vibração direta. 

Este tempo ‘encantado’ é a couraça intangível da figura, de modo 

que sua comunicação armada venha de um outro lugar: de um 

corpo mudo, sem vida; de um corpo, isto é, que tenha só uma 

viscissitude, só uma guerra para contar: a guerra ótica das 

superfícies. Mas tudo isso è sò uma tentativa, entre as possíveis, 

para tentar compreender porque uma figura – un corpo que retorna- 

torna-se no palco a própria hipóstase da fábula. O que acontece? 

Porque a fábula parece-me mais forte que a arte? Para que? Para 

ver alguém que está de pé em um palco?... Mas esse é 

                                                 
144 N.T. por oposição a alma ( psiqué) 



precisamente o fato incrível. Provávelmente um fato diabólico. O 

enxerto desnaturado, invertido, do teatro. 

 

O efeito reativo da iconoclastia é removido, e talvez isso 

requeira uma segunda e radical criação, que está perto da 

blasfêmia, porque ousa criar a partir do nada. É como se o “como 

se” fosse de súbito eclipsado in illo tempore145, provocando uma 

muda implosão, determinando assim este vazio teológico que 

pressupõe fortemente um criador. É a duplicação, cuja potente 

doxologia do neutro (o“neutro” invocado por Antonin Artaud, penso) 

opera em termos obstétricos sobre a figura, na verdade preparando 

a escavação, o advento, a luz, a recriação. É o sabá da arte? A 

encenação como missa de Saint Sicaire? É Lúcifer o pastor noturno 

da arte? Não são assuntos esotéricos são questões sobre linguagem, 

perguntas para a apropriação do meu destino no palco. E assim 

fuga; fuga – na armadura da figura-  do figurativismo e da 

sobrecarga de narratividade. Evitar o expediente ou o tédio de 

narrar uma estória para alcançar imediatamente – está aqui a 

velocidade? – o puro comunicável que é o corpo. Imprimir 

velocidade à figura – mas deixar que seja – significa fazer um limiar. 

Não há apegos. Estamos frente ao que é. Mesmo se você não 

comprender. É a fábula do olho. A arte primária do fantasma. A 

infância que virá. Fisicamente já subimos ao palco com o corpo 

perfeito, o que significa: qualquer corpo retornante pode subir. O 

corpo torna-se indizível, porque pode ser visto duas vezes. Antes ou 

                                                 
145 in illo tempore, lat: Naquele tempo. Em tempo ou época muito remotos.  



na técnica. Á direita ou á esquerda dela. Em suma, esvaziar a 

orbita. 

 

A técnica e o ”ser” animal em relação ao palco 

 

A técnica eu a desprezo. Porque é miserável e sem coragem 

de se declarar. Finge ser sutíl para vender-se melhor. Finge ser 

humilde, ser uma disciplina que é camuflada em misticismo. A 

técnica finge mal. Não é hábil. A espontaneidade é a outra face da 

sua moeda, e esse é o seu destino. Temos que superá-la não com a 

economia que se vai ao teatro. Eu aponto para uma técnica que se 

supere, a uma super técnica, que repouse na própria operação que 

desapareceu, agnóstica e sem cortina. Próxima da casualidade, da 

invisibilidade, e que também toque o seu oposto, a super técnica do 

animal; que repousa dentro de nós. Sem medo de errar. Mas com o 

temor do pânico de existir. No palco. 

 

O animal sobre o palco encontra-se plenamente à vontade, 

porque não é aperfeiçoavel. É seguro de si, é o próprio corpo, não 

está seguro, porém, da estranheza do ambiente que o circunda. O 

artifício da técnica não lhe pode servir pois já se encontra em um 

artificio mais exaltante: o estar alienado sobre um palco, o estar 

imóvel em estado de xeque. É a supertécnica da cruz, creio.  Não 

tenho necessidade da técnica porque a beleza paradoxal da minha 

alienação, me libera, enfim, na afirmação mais potente do corpo. O 

sacrifício não cabe aqui. A indiferença sim. É a fria indiferença de 

qualquer beleza verdadeira. A supertécnica não se adquire, está lá 



desde o momento em que alçamos o primeiro passo. A supertécnica 

é, ou seja, a chamada. Não se trata de misticísmo, trata-se de 

voltar-se à cavidade de uma matriz exata. Como destino. O corpo – 

animal, coisa ou ator- chamado, encontra aderência no palco muito 

antes de todos os esforços executados pela técnica, porque está 

exposto (in esso) dentro e nele mesmo146.  E porque vem lá da onde 

é subjacente ao leito de uma matriz. O espiritualismo técnico do 

ator me desencanta em seu pequeno esforço muscular para 

obscurecer toda uma série de microscópicos e inevitáveis erros 

gramaticais que incluem a incapacidade original. Quanto mais cheio 

de boa vontade e seguro, tanto mais ele me parece patético, na sua 

honesta convicção de ser o senhor do palco, de encontrar-se, ou 

seja,  justo e adequado naquele lugar. Como se não houvesse  

diferença, como se não existisse a aporetica, a inadequação original 

e ontológica da cena, como se a alienação ao palco fosse só um 

efeito embaraçoso, à anestesiar e superar. Embora deva ser, apenas 

estar lá, e fazer da alienação a própria possibilidade, como uma 

postura superior. Na sua eterna pressa, a técnica, então, é sempre 

insuficiente. Não tem intúito. Não marca o palco. Não o sonha. A 

técnica  organiza o palco com uma confecção lexical desesperadora, 

sempre submissa ao primeiro “como se” ignorando a potência do 

segundo, sua viagem. 

 

A mim, a técnica não serve, porque não posso errar. E não posso 

errar simplesmente porque não sei exatamente aquilo que estou 

                                                 
146 In esso- aqui Romeo faz um jogo com  a preposição in em Inglês e  o pronome 
pessoal m. s. Esso = ele; para conseguir o sentido desejado no texto. 



fazendo. ”Apresentando” estou, de qualquer modo, incomunicável, 

sagrado. Não tenho mais responsabilidade. Nem mesmo quando 

tudo vai por água a baixo diante de um público pagante. Desde o 

primeiro olhar,  o corpo encontra no risco a retórica perfeita de sua 

própria história. Não há mais a economia da técnica que salva. 

Existe uma presença, a sua ruptura. Outras vias não me interessam. 

Este é um argumento, parece-me, que requer a irrefutabilidade do 

epigrama. Podemos ver e sentir um corpo que ousa, que tem a 

audácia de uma aspera comunhão com o espectador. A meu ver, 

aqui está toda a potência carnal do teatro, a peculiaridade de sua 

violência adestradora. Queiramos ou não. Como ato de extremismo. 

O corpo-figura é lançado com velocidade na dura atmosfera do 

olhar, como o martelo na espessura de um vidro. E nesta velocidade 

o detalhe escapa, porque apontamos diretamente ao cerne, 

vibrando em uma perspectiva vertiginosa. 

 

Informações em falta 

 

Talvez seja devido à falta de informações pouco repeitosa aos 

detalhes, da descontinuidade da linguagem, que o ator se aproxima 

da prefeição – estúpida e agradável- e da posição do animal em 

relação ao palco. O ator é aquele Anjo do Bizarro que, surgindo dos 

bastidores da orgia, entra em cena, e ao violar sua densidade 

histórica; destronca a sintaxe, gazua com a precisão do corpo, e 

inviabiliza a razão com a ferocidade radical de sua fábula. A 

estranheza. É nesta velocidade, então, que o ator é atingido por 

uma espécie de catatonia estática; por um profundo relaxamento de 



intenções, pela  íntima satisfação do seu objetivo nuclear, seguro 

como é de já estar no nucleo,  de fazer parte, mesmo estando no 

limiar. Em suma , ele deve ser o núcleo da questão. Como descobri 

Hamlet, com grande surpresa, razão pela qual não se pode fazer 

dele um personagem. Deste retorno vem a surpresa, a anastasis da 

figura que renasce por partenogênese, por gemação, ou talvez, pela 

suficiência de Onan que arremessa sózinho a devastadora 

enteléquia de seu gesto (eu disse “devastadora”  para o devotos da 

razão). 

 

Que para toda tradição ocidental o ator seja uma espécie de 

manequim oral do poeta é uma coisa à dizer no mínimo evidente. 

Mas agora, na minha opinião, existe uma forma ‘inovadora’ que o 

ator em seu ‘projeto’ acaba caíndo em uma falsa apostasia do poeta 

(nem que, na verdade) vá só se unir a cadeia da tradição do teatro. 

O ambito é sempre o mesmo. O tempo, também. Só que é feito um 

passo à mais. Um pouco como a inserção de uma final feliz, nas 

tragédias, na obra de Agaton, que na época foi considerado 

brilhante, ou como o conceito moderno de direção no trabalho de 

Craig. A criatividade do ator é assim condenada a permanecer em 

uma instância que é o exercício de estilo, preenchida pela 

superstição de sua própria construção (com falsos traumas). Não há 

viagem. Não há loucura. Não há beleza, nem feiura autêntica. 

 

O ser ator em relação à cena 

 



A meu ver, o ator não pode ser ‘artista’: é terrível ser assim 

tão fiel. É uma palvra que não significa nada. O ator, mas sómente 

como corpo, è a priori o próprio corpo do teatro. Isto è, não o posso 

controlar economicamente. Ele é, sem o saber, um traidor. Um cão 

dissidente da revolução, sem governante e sem revolução. Não há 

tradição e não há falta de tradição. É incoercível ao sistema binário 

da nossa tradição. É a lebre que escapa sem estilo. Para mim, o 

estar do ator em relação ao palco é um estar eunuco e violento; 

interrogador como o focinho de um cão, na precisa sincronia do 

sofrimento iconoclasta. A sua iconoclastia me faz pensar na figura 

do mitomaníaco-iconoclasta que, ávido de mito, que chega ao 

museu, e quer, sómente, lacerar o ícone, mas na esperança de 

desencadear o alarme, ser capturado e preso pela forças da ordem, 

e tornar-se a vítima culpada e indicada por todos: ser enfim ele 

mesmo famoso ícone: o ícone à destruir. A figura em chamas. 

Então, considerando bem, é uma iconoclatia que não afecta 

totalmente o ícone (ou não só). Na verdade qualquer antagonismo é 

uma forma de fé ao contrário, identica ao seu oposto. Aqui se dá um 

golpe na própria intenção do mitomaníaco. Como forma telestesica o 

iconoclasta age per togliersi, para voltar atrás no seu desejo: se 

colocar de volta ao mundo. Então a forma clássica de representação 

teatral é absolutamente respeitada, mesmo porque agora estamos 

irremediavelmente distantes da mesma e podemos, tão bem como o 

paguro, viajar na sua concha vazia. 

 

Dejecta membra de um discurso     

 



Escrever me pesa. Não é meu ofício, e vê-se. Mas os 

apontamentos que seguem são coisas sérias, morais, nas quais 

creio. 

- Não quero sugerir nada á ninguém. Não quero seduzir os 

jovens. 

- A cena solicita piedade  ao vulto do ator. 

- O ícone elevado a potência, ao cubo... é o sonho iconolatra 

de perversão do iconoclasta? 

- Por uma metafísica da pele. Mas não como paradoxo- è o 

oxímoro de A.A. 

- Não a antropologia. 

- Não as biografias e aos misticismos dogmáticos. 

- Levar o animal à raiz do livro. Na Mesopotâmia. 

- Não as tentativas sociais do teatro, da arte... ouvi coisas 

terríveis à respeito. 

- Sim ao teatro pobre. J.G. único e verdadeiro lobo do mar.  

Grande suscitador de figura. Achab do teatro. 

- Não aos epígonos. Sim ao copyright. Sim à rapina 

inteligente. 

- Há um problema com a beleza. Beleza como extremismo. 

- O teatro e seu duplo. Do ópio147. 

- Não aos minimalísmos. 

- Problema com a tragédia ática. Alguns atenuantes para 

Ésquilo, por conta de seu local de nascimento. 

                                                 
147 N.T. aqui Rromeo Castellucci faz um trocadilho, com a palvra duplo e opio. 
Duplo = Doppio. Do ópio = d’oppio. 



- Todavia o fato trágico me atrai terrívelmente. Prepara um 

plano de batalha contra a tragédia. É o único inimigo- digno- que 

devemos ter. 

- Tenho um amigo mongolóide que representa o rei: o meu 

rei. 

- Uma saudação de batalha ao palco. 

- “ Ovelha muda em mim. Cabra abatida em mim.” (C.C.) 

- O fundo abismal do palco é uma espécie de lama sexual, 

sensitivo e incerto. 

- Andar furtivamente no palco... sim, isto deverás fazer. 

- O circo é minha referência constante. 

- O ottocento é o meu tempo. 

- O ator anti-trágico vive na inevitabilidade - trágica- do 

abandonar-se, e supera a tragicidade de se abandonar, despindo-

se: dramatizando o inevitável. 

- Não seria o teatro outra coisa senão o ícone da morte? 

- O mucoso. O mucoso em vez da arma. 

- E o anagrama que me atravessa: palco- culpa.148 

-  Grande uso de máscaras, baratas e anônimas. 

- O movimento é a queda. 

- “ O feio é o belo”, como diziam as velhas irmãs em Macbeth. 

- A macaca me cavalga. 

- No cão me salvo. 

 

 

                                                 
148 N.T.  Romeo novamente faz um anagrama com as palvras palco e culpa; em 
Italiano: palco- colpa 
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